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Verklaring 

 

De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie 

beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen 

van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk 

te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. 

 

Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). 

Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het 

onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het  

oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende 

documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet 

verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd 

en beschreven zijn. 
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Voorwoord  
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ben ik meer dan eens op pad gegaan zowel voor school als in mijn vrije tijd. In mijn ontdekking van 

de wereld nam ik steeds mijn historische rugzak mee in de hoop met meer terug te komen dan toen ik 

vertrokken was. Aan een kruising van wegen zoals nu wil ik toch vooral terugkijken en terugdenken 

aan allen die mij op weg geholpen hebben deze laatste vier jaar. 

In eerste instantie denk ik dan aan mijn promotor Michael Limberger, die mij gedurende twee jaar 

heeft laten kennis maken met de veelzijdige facetten van de financiële geschiedenis. Het is ook zijn 

verdienste dat hij mij de afgelopen twee jaar heeft weten te prikkelen om tot het uiterste te gaan. 

Verder wil ik ook mijn vrienden, mede historici bedanken voor de afgelopen vier jaar. Met een 

speciale vermelding voor Thomas Lambrecht, met wie ik menig aantal uur heb doorgebracht in het 

rijksarchief en op wie ik altijd kon rekenen. 

Daarnaast kan ik ook niet rond mijn grootouders bij wie ik steeds in een rustige omgeving kon werken 

en studeren. Verder zou ik ook mijn ouders willen bedanken voor hun niet aflatende steun en  kostbare 

uren die ze hebben opgeofferd om zich grammaticaal door mijn papers te werken. Ook mijn broer zou 

ik willen bedanken. Hij was er altijd voor mij en wist mij steeds te stimuleren met zijn kritisch blik op 

de zaken.  

Verder zou ik ook mijn vrienden willen bedanken voor de steun die ze mij hebben gegeven tijdens het 

schrijven van deze thesis en mij altijd wisten op te monteren tijdens mindere momenten. Ik denk 

hierbij in de eerste plaats aan Maaike, Dries, Pieter-Jan, Michiel, Tom en Elien. Verder mag ik ook 

mijn vriendin Charlotte niet vergeten. Zij vergezelt mij reeds vier jaar lang op mijn pad en zij was 

steeds diegene die met haar positieve toon ervoor zorgde dat ik niet verdwaalde. 

Als laatste zou ik graag Maria Fodor willen bedanken die mij in Wenen met open armen heeft 

ontvangen en alle andere mensen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze thesis.  
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Overzicht van gebruikte munteenheden 
 

De meest voorkomende munten in de bronnen waren de Brabantse- en de Hollandse florijnen of 

gulden. Voor de bedragen, overgenomen uit Herman Coppens, De financiën van de centrale regering 

van de Zuidelijke Nederlanden aan het eind van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-

1788), werd gebruik gemaakt van de gulden courant. Slechts uitzonderlijk is er sprake van wisselgeld. 

Dit komt naar voor onder de rubriek leningen en het bankwezen omdat de door de regering gevoerde 

devaluatie van 1690 niet werd overgenomen door de bankhuizen en de groothandel. Zij bleven de 

oude koers gebruiken en deze drukten ze uit in ‘wisselgeld’.
1
De meeste bedragen in deze scriptie zijn 

in de mate van het mogelijke omgerekend naar gulden courant, behalve voor de regeling van het 

Barrièretraktaat. Deze werden opgelegd door de Republiek en daarom werd er geopteerd om deze niet 

om te zetten, maar uit te drukken in de munt van de vragende partij. 

Brabantse florijn of gulden courant: 

1 gulden = 20 stuivers 

Brabantse florijn of gulden wisselgeld: 

1 gulden courant = 6/7 gulden wisselgeld
2
 

Hollandse florijn: 

100 Hollandse florijnen = 112 Brabantse gulden courant
3
 

Ecu: 

100 écus = 250 Hollandse florijnen = 280 Brabantse gulden courant
4
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 V. Janssens, Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden, Brussel, Paleis der Academiën, 1957, p. 45-48. 

2
 Ibidem, p. 319 

3
 Ibidem, p. 219 

4
 Ibidem, p. 35. 
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Inleiding 
 

De geschiedenis van de vroegmoderne tijd kan kortweg samengevat worden als een streven naar een 

bureaucratisering en centralisering. Volgens Tilly was deze setting slechts mogelijk binnen de opbouw 

van een natiestaat, als het meest geschikte model. (cfr. infra.) Een belangrijke katalysator voor de 

centralisatie van de staat was de organisatie van het leger. De militaire revolutie zorgde voor een 

omschakeling van de oorlogsvoering. De infanterie won aan belang en de ridders werden naar de 

achtergrond verdreven. Er werd toenemend beroep gedaan op huurlingenlegers en later staande 

legers.
5
 Dit hield in dat de kosten voor oorlogsvoering nooit geziene proporties aannamen. Om de 

groeiende legers te kunnen bekostigen, maakte de staat de overgang van een ‘domeinstaat’ naar een 

‘belastingsstaat’ (tax state). 

De vorst was sinds de zeventiende eeuw niet langer in staat om alle inkomsten uit zijn ‘cameralia’ te 

halen dit door de immer stijgende militaire kosten. De vorst werd gedwongen om het krediet van de 

standen en de kredietmarkt aan te boren.
6
 ‘Aangezien het militaire als één van de voornaamste triggers 

van de ontwikkeling van de staatsbureaucratie en fiscale systemen wordt gezien, spreekt men van een 

‘fiscaal-militaire staat’. Typerend voor dergelijke staten was het incorporeren van de publieke 

financiën in het beleid.‘
7
 

De Oostenrijkse Nederlanden vertonen eenzelfde tendens van bureaucratisering, centralisering, 

toenemende militaire uitgaven en veelvuldig gebruik van publieke schuld. Dit past allemaal binnen het 

kader van de ‘rise of the fiscal state’. In het historiografisch debat zijn de meningen over de benaming 

en wat ze precies inhouden nogal verdeeld. (cfr. infra.) In deze masterproef ligt de klemtoon echter op 

een subelement van deze ‘rise of the fiscal state’ namelijk op de ‘financiële revolutie’.  

De focus op de financiële revolutie in de Oostenrijkse Nederlanden is tot stand gekomen door de 

publicatie van P.G.M. Dicksons boek The Financial Revolution in England: a study in the 

development of Public Credit 1688-1756. Hij beweert dat de financiële revolutie begonnen is met de 

inauguratie van Willem III van Oranje op de Engelse troon. Volgens Dickson is er een breuk in de 

geschiedenis. Hij constateert dat de belastingen na 1688 nog nooit zo hoog zijn geweest. Verder ziet 

hij een steeds stijgende nationale overheidsschuld, de opkomst van een nieuwe financiële elite en ten 

                                                           
5
 M. Rogers, “The Military Revolution in History and Historiography”. In: The military Revolution Debate. 

Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe. Boulder, Westview Press, 1995, p. 4. 
6
 K. Van Gelder, Tien jaar trial-and-error? De opbouw van het Oostenrijks bewind in de Zuidelijke Nederlanden 

(1716-1725), Gent. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2011, p. 35-37. 
7
 K. Van Gelder, Tien jaar trial-and-error, p. 35. 
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slotte de creatie van een belangrijk financieel instituut: the Bank of England in 1694.
8
 De financiële 

revolutie maakte het mogelijk dat de ‘fiscal state’ uiteindelijk kon plaatsvinden. 

De Oostenrijkse Nederlanden maakten op hetzelfde moment woelige tijden door, met onder meer de 

Spaanse Successieoorlog, het Barrièretraktaat en verschillende andere oorlogen. Perioden van 

omwenteling hebben vaak politiek ingrijpende gevolgen en kunnen de voorbode zijn van een 

financiële revolutie, die later dan zou leiden tot de oprichting van een fiscale staat.  

Het vertrekpunt van deze scriptie is de overdracht van de Zuidelijke Nederlanden aan de Habsburgers. 

Er kan met recht en rede afgevraagd worden waarom er geen vroegere datum wordt gekozen als 

vertrekpunt, maar dit is gebaseerd op literatuuronderzoek naar de voorgaande periode. Aangezien de 

Financiële Revolutie zich pas heeft voltrokken in Engeland in 1694 en er geen concrete bewijzen 

waren dat de Zuidelijke Nederlanden eenzelfde tendens volgden, is geopteerd voor een later 

aanvangspunt. Wel het vermelden waard is de economische conferentie die werd gehouden in 1699 te 

Brussel, maar met betrekking tot dit onderzoek heeft de afloop van de conferentie weinig invloed 

gehad.
9
 Verder zorgde de Spaanse Successieoorlog voor een impasse en veel machtswissels, waardoor 

een krachtig beleid niet mogelijk was. 

Vóór de oprichting van de Oostenrijkse Nederlanden, was Habsburg afhankelijk van het 

bondgenootschap tussen Engeland en de Republiek. Voor Oostenrijk was dit bondgenootschap een 

gouden zet, want naast de garantie op subsidies, openden zich voor de keizer ook de Londense en 

Amsterdamse kredietmarkten.
10

 De machtsoverdracht in 1716 luidde een Oostenrijks bewind in dat 

tachtig jaar zou standhouden. ‘De Zuidelijke Nederlanden zijn voor Oostenrijk nooit méér geweest dan 

een verafgelegen bezitting. Er waren dan ook plannen bij de vleet om onze gebieden te ruilen tegen 

meer centraal gelegen Duitse vorstendommen en dan vooral Beieren. Slechts zelden hebben vorsten zo 

vaak gepoogd om zich van een bezitting te ontdoen. Het was dus allerminst een huwelijk uit liefde en 

toch bewaart men aan deze echtverbintenis doorgaans goede herinneringen.’
11

 Dit is echter niet zo 

verwonderlijk aangezien de Zuidelijke Nederlanden in die tachtig jaar uitgroeiden tot een economisch 

succesverhaal en zelfs tot een wingewest voor de Oostenrijkse staatskassen.
12

 

 

                                                           
8
P.G.M. Dickson, The Financial Revolution in England: a study in the development of Public Credit, 1688-1756, 

Hampshire, Gregg Revivals, 1993, passim. 
9
 Voor de uitgebreide literatuur verwijs ik naar: M. d’Hoker, “De economische conferenties te Brussel in 1699 

bijdrage tot de geschiedenis van de economische politiek in de Zuidelijke Nederlanden”, in: Bijdrage en 

Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 85 (1970), 1, passim. 
10

 V.G. Otruba, “Die Bedeutung englischer Subsidien und Antizipationen für die Finanzen Österreichs 1701 bis 

1748.” In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 51(1964), 2, p. 214. 
11

 H. Hasquin, “Inleidende beschouwingen. De vernieuwing van de 18
e
 eeuw.” In: Oostenrijks België 1713-1794. 

De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers. Brussel, Gemeentekrediet 1987, p. 7-10. 
12

 K. Van Gelder, Tien jaar trial-and-error, p. 1-2. 
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Als einddatum voor deze scriptie heb ik mij gebaseerd op het werk van Herman Coppens, die in zijn 

verhandeling schrijft dat: ‘De Brabantse Revolutie in 1789 een complete instorting van de centrale 

financiën bewerkstelligde.’
13

 Gezien er in de literatuur van Dickson over de Financiële Revolutie 

nergens een vermelding wordt gemaakt over een instorting van de centrale financiën, werd geopteerd 

om de periode van Jozef II niet meer op te nemen in dit onderzoek en het laatste jaar van Maria 

Theresia haar regeerperiode als einddatum te gebruiken. 

 

Vraagstelling 

 

Centraal in deze masterscriptie is de vraag of er in de Oostenrijkse Nederlanden tussen 1716 en 1788 

een Financiële Revolutie heeft plaatsgevonden. Het onderzoek is grotendeels geïnspireerd op het werk 

van Dicskon uit 1967. De Financiële Revolutie is echter een vaag en heel groot begrip: toch zal er 

getracht worden alle facetten te belichten zoals reeds is gebeurd voor Engeland en de Republiek in de 

vroegmoderne tijd. In dit onderzoek zal er gepeild worden naar financiële en fiscale innovaties. 

Nieuwe technieken om meer geld op te halen, werden vaak als een conditio sine qua non beschouwd 

voor het welslagen van de Revolutie. Deze gingen vaak gepaard met een herstructurering op centraal 

niveau of op zijn minst een initiatief tot hervorming. Dit kwam vaak tot uiting door een centralisering 

van de overheidsinstellingen. Een tweede deelsaspect waar dus aandacht zal aan besteed worden, zijn 

de hervormingen van de centrale bestuursinstellingen. Een derde elementen voor Dickson in het 

welslagen van de financiële revolutie, was de rol van de publieke schuld in de staatsfinanciering. Een 

vierde en eveneens een zeer belangrijk deelaspect in alle tot hiertoe onderzochte werken naar de 

Financiële Revolutie, is de creatie van een publieke bank, of op zijn minst toch een instelling die 

hiervoor moet doorgaan. In het bijzonder zal het dus gaan over het oprichten van een centrale bank die 

een belangrijke monetaire en financiële rol vervult. Waar in ander onderzoek ook een klemtoon ligt op 

de financiële elite, zal in deze scriptie hier niet voor geopteerd worden. Desalniettemin zal het in het 

vierde deelaspect toch besproken worden aangezien er verschillende parallellen te trekken zijn tussen 

de oprichting van een centrale bank en de financiële elite. 

Een ander deelaspect, die in de andere onderzochte landen niet aan bod komt, is te onderzoeken of het 

afwezige centrum van de politiek gevolgen had voor de voltrekking van een Financiële Revolutie. 

Vanaf 1733 werden de Zuidelijke Nederlanden als neutraal erkend en buiten de door Wenen gevoerde 

oorlogen gehouden. Dit statuut werd door de bevolking gewaardeerd, want het hield het land buiten de 

Poolse Successieoorlog en de Zevenjarige Oorlog. Met Oostenrijk bezat ‘België’ alleen een dynastieke 

                                                           
13

 H. Coppens, De financiën van de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden aan het eind van het 

Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788). Brussel, AWLSK, 1992, p. 15. 



 
13 

band via het vorstenhuis.
14

 Een andere bijzondere eigenschap van de Oostenrijkse Nederlanden was 

dat alleen de ondergeschikte besturen konden beschikken over fiscale bronnen.
15

  

Ten slotte zal indien de vraagstelling negatief wordt beantwoord, getracht worden te verklaren welke 

factoren ervoor gezorgd hebben dat een Financiële Revolutie in de Oostenrijkse Nederlanden niet 

mogelijk was.  

De combinatie van de onderzochte deelaspecten, zou moeten leiden tot het antwoord op de vraag of er 

in de Oostenrijkse Nederlanden tussen 1716 en 1780 een Financiële Revolutie heeft plaatsgevonden. 

Situering van de vraagstelling  

 

Het onderzoek dat zich in het verdere verloop van de scriptie zal voltrekken, past binnen het grote 

historiografisch debat van publieke schuld en krediet. De oplossing die in de vroegmoderne tijd werd 

gevonden om geldstromen naar de overheid te vergroten, waren ofwel via leningen ofwel via 

belastingen.
16

 Alles wat in verdere hoofdstukken zal aangereikt worden, is gefundeerd op het 

vraagstuk waarmee de vroegmoderne tijd geconfronteerd werd namelijk hoe te voorzien in de steeds 

grotere wordende kosten. 

 

Aangezien de Financiële Revolutie zich niet zomaar laat vertalen als een eenduidig begrip, maar 

eerder als een combinatie van verschillende factoren, zal het in deze scriptie de bedoeling zijn om de 

ruimere context te schetsen. Het is niet zozeer de bedoeling te achterhalen welke factor de grootste 

impact heeft gehad op de Financiële Revolutie, maar het moet eerder als een symbiose bekeken 

worden van de verschillende oorzaken. 

‘Onder het bestuur van de Oostenrijkse Habsburgers bezat ‘België’ een eigen statuut. Ofschoon door 

het Barrièretraktaat het erfrecht van het Weense vorstenhuis was erkend, gold het territorium niet als 

een wingewest. Het was onverdeelbaar en onvervreemdbaar verklaard en de vorst werd verplicht de 

nationale constituties te aanvaarden.’
17

 Over de jaren heen zijn over verschillende deelaspecten van de 

Financiële Revolutie in de Oostenrijkse Nederlanden reeds verscheidene publicaties verschenen. De 

Financiële Revolutie is de laatste jaren een hot topic geworden bij onze Noorderburen, en ook in 

Engeland wordt er al enkele decennia intensief onderzoek naar gevoerd. Hoewel we met deze landen 

doorheen de geschiedenis een intensieve band hebben opgebouwd door de Pragmatieke Sanctie of 
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door intensieve handel, en zelfs recent door internationale samenwerkingsverbanden op academisch 

niveau, stellen we vast dat er wel gediscussieerd wordt over de kwestie van de publieke schuld, maar 

dat er van een begrip zoals de Financiële Revolutie geen sprake is. 

Omtrent de Oostenrijkse Nederlanden is er een grote lacune in de Belgische historiografie. Dit is voor 

de Financiële Revolutie niet anders. Deze scriptie zal proberen een eerste aanzet te geven, door 

enerzijds verder te bouwen op bestaande onderzoeken van onder meer Bigwood, Hasquin, Coppens en 

Janssens, maar anderzijds ook een nieuwe denkpiste te verkennen met betrekking tot het afwezige 

centrum van de politiek in de Oostenrijkse Nederlanden. De opzet van deze thesis is een oriënterend 

werk af te leveren, dat het onderzoek in België nieuw leven kan inblazen. 

Methodologie 

 

Voor deze scriptie ben ik begonnen met het doorzoeken van bibliografieën en databanken, waaronder 

de European State Finance Database
18

. Dit leverde echter weinig resultaten op. Voor de volledigheid 

werd dan de databank van de verschenen master- en doctoraatscripties van de universiteit van Gent en 

Leuven geconsulteerd om te zien of er geen publicaties waren aangaande mijn onderwerp. Dit was 

echter niet het geval. 

De volgende stap was het doornemen van de secundaire literatuur, aangevuld met verder onderzoek 

naar verwijzingen in de literatuurlijst. Na de secundaire literatuur onderzocht te hebben, werd aangevat 

met de primaire bronnen. 

Aangezien de Financiële Revolutie zo een ruim begrip is, is het ook niet méér dan logisch dat bepaalde 

deelaspecten verspreid zitten over verschillende centrale overheidsinstellingen. Om een zicht te 

krijgen op de economische politiek, werd er in samenspraak met mijn promotor, prof. dr. Limberger 

voor gekozen om een analyse te maken van de Raad van Financiën, in de veronderstelling dat alle 

zaken aangaande economische politiek langs dit centraal bestuursorgaan dienden te passeren. Echter 

omwille van de korte tijdspanne waarin deze scriptie tot stand diende te komen, was het onmogelijk 

om een volledige analyse te maken van alles wat door de Raad van Financiën werd beslist. Een 

verdere en grondigere analyse is dan ook vereist, samen met een onderzoek naar de talloze andere 

archiefbestanden van de Secretarie voor State en Oorlog, Kabinetsjointe, Jointe voor Besturen en 

Subsidiezaken, Rekenkamer en het Bureau voor het Beheer van de Douanerechten. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de meeste archiefstukken tot het jaar 1731 verloren zijn 

geraakt bij de brand op het paleis van de Coudenbergh, waar ook het toenmalige archief van de Raad 

                                                           
18

 Deze was het resultaat van een internationaal onderzoeksproject voor de inzameling, archivering en 

verspreiding van gegevens over de Europese fiscale geschiedenis van de middeleeuwen, de vroegmoderne en de 

moderne tijd. 



 
15 

van Financiën zat.
19

 Er is wel nog een stuk bewaard gebleven onder de naam archives de la Cour 

brûlée, maar dat impliceert dat het voor de eerste jaren wat behelpen is met overgebleven kopieën of 

archiefstukken die er indirect mee te maken hebben. 

 

Idealiter diende voor een volledige analyse ook de werking van de ondergeschikte besturen 

opgenomen te worden, omdat zij instonden voor het echte fiscale en financiële beleid, maar wegens 

het korte tijdsbestek van een jaar was dit onmogelijk. Af en toe zal er wel uitgeweken worden naar de 

ondergeschikte besturen, maar dit is voornamelijk het geval indien bepaalde maatregelen ook van nut 

kunnen zijn op centraal bestuursniveau. Bijgevolg werden er stappen ondernomen door het centrale 

gouvernement om deze in hun reglement te implementeren. 

 

De meeste bronnen waren beschikbaar in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Voor enkele 

archiefbestanden van de Raad van Financiën ben ik echter naar Wenen getrokken om deze in te kijken 

in het Haus- Hof- und Staatsarchiv. Het betreft voornamelijk de archiefbestanden die te maken hebben 

met de hervorming van de Raad van Financiën na de Oostenrijkse Successieoorlog, aangezien deze in 

het Rijksarchief te Brussel verloren zijn geraakt. Ik heb evenwel van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om ook de correspondentie tussen Wenen en Brussel in te kijken. Het archief te Wenen maakt echter 

gebruik van een maximum aantal opvraagbare stukken per dag, waardoor verder onderzoek 

noodzakelijk is. 

De onderzoeksvraag en zijn deelaspecten komen niet gescheiden aan bod, maar er is geopteerd voor 

een chronologische benadering. Dit omdat de periode van 1716 tot 1780 kan verdeeld worden in twee 

grote tijdsperioden die quasi samenvallen met de regeerperiode van de twee vorsten die de 

Oostenrijkse Nederlanden hebben gekend tijdens deze periode. Een bijkomend feit waarom wordt 

gekozen voor een chronologisch overzicht per regeertermijn is het feit dat elke vorst zijn eigen 

klemtonen op het bestuur heeft gelegd.  

 

Voor een concreet overzicht van de cijfers en de rekeningen heb ik gebruik gemaakt van het werk van 

Herman Coppens. In zijn doctoraatsschrift De Financiën van de centrale regering van de Zuidelijke 

Nederlanden aan het einde van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788) probeert hij 

een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle inkomsten en uitgaven. Hierbij moet echter wel 

rekening gehouden worden met het feit dat hij gebruik maakt van vijfjaarlijkse gemiddelden, maar dat 

in functie van dit oriënterend onderzoek naar de Financiële Revolutie, volgens mijn persoonlijk 

inzicht, geen inbreuk doet aan het onderzoek. Coppens geeft trouwens zelf aan dat er nog verder 
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onderzoek moet worden gevoerd, maar sinds zijn publicatie heeft niemand zich gewaagd aan zo een 

omvangrijk overzichtswerk over de financiën van de centrale regering. 

Het eerste deel gaat over Karel VI en zijn beleid. Karel VI leek de overname van de Oostenrijkse 

Nederlanden slecht te verteren want hij moest vreemde troepen dulden op zijn grondgebied, de 

oorlogsschuld op zich nemen en hij alle tussenkomsten van de Republiek en Engeland aanvaarden 

inzake de handelspolitiek, waardoor de Oostenrijkse Nederlanden een satellietstaat werden van beide 

landen. Zijn binnenlandse politiek was evenmin succesrijk: in de laatste jaren van zijn bestuur komt 

hier evenwel geleidelijk verandering in, met de aanstelling van Von Harrach. 

Het betoog zal beginnen met een historisch kader aan te reiken in hoofdstuk één, voor de periode van 

de Spaanse Successieoorlog, aangezien het onmogelijk is om het verdere verloop van de Oostenrijkse 

Nederlanden te begrijpen indien de lezer niet op de hoogte is van de afwikkeling van de Spaanse 

Successieoorlog. 

In hoofdstuk twee zal het kort gaan over de inhoud van het Barrièretraktaat aangezien het uitermate 

belangrijk was in de geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden en bijgevolg ook voor de 

Financiële Revolutie. 

In het derde hoofdstuk staat de regeerperiode van Karel VI centraal. De corpus van dit hoofdstuk is 

onderverdeeld in de kenmerkende karakteristieken van een financiële revolutie, gecombineerd met 

specifieke beslissingen, die eigen zijn aan de besproken tijdsperiode. 

In het vierde hoofdstuk zal de Oostenrijkse Successieoorlog centraal staan. In dit hoofdstuk zal kort de 

historiografie met betrekking tot de Oostenrijkse Nederlanden beschreven worden. Net zoals de 

Spaanse Successieoorlog, bepaalt de Oostenrijkse Successieoorlog het verdere verloop van de 

Zuidelijke Nederlanden. 

Hoofdstuk vijf zal de regeerperiode van Maria Theresia bevatten. Opnieuw is het de bedoeling om de 

centrale argumenten die naar voor komen in het werk van Dickson te onderzoeken voor de 

Oostenrijkse Nederlanden. 

Begrippen  

 

In dit hoofdstuk wordt er een algemeen overzicht gegeven van de belangrijkste begrippen en hun 

historiografie. Deze begrippen en de historiografie worden elk vanuit hun eigenheid benaderd. Dit is 

een bewuste keuze aangezien elk deelaspect zo uitgebreid is dat het overzicht ervan, alleen maar voor 

verwarring zou zorgen. In het eerste deel zal het begrip en de historiografie rond de ‘fiscal state’ aan 

bod komen en in het tweede deel van dit hoofdstuk het begrip ‘Financial Revolution’. 
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The fiscal state  

 

Een fiscale staat is een staat, waar een gelijkmatige en zekere stroom van belastinginkomens de basis 

vormt voor een systeem waarbij op grote schaal leningen worden toegestaan, zonder dat er voor de 

staat een bedreiging zou zijn om zijn schulden niet meer terug te kunnen betalen, en zonder dat de 

staat hoge interesten moet betalen om geld te verwerven.
20

 

Historiografie 

 

In zijn boek The Financial Revolution in England: a study in the development of Public Credit 1688-

1756. vindt Dickson dat er een Financiële Revolutie heeft plaatsgevonden in Engeland, die begint na 

de Glorious Revolution tot ongeveer 1694. Volgens Dickson is er een breuk in de geschiedenis. Hij 

constateert dat de belastingen na 1688 nog nooit zo hoog zijn geweest. Verder ziet hij een steeds 

stijgende nationale overheidsschuld, de opkomst van een nieuwe financiële elite en ten slotte de creatie 

van een belangrijk financieel instituut: the Bank of England in 1694.
21

 

De Glorious Revolution had nóg belangrijke gevolgen voor Engeland. Koning Jacobus II vluchtte weg 

uit Londen en Willem van Oranje werd de nieuwe vorst. Volgens Marjolein ’t Hart werd het 

vooruitstrevende Nederlandse fiscale systeem geïmplementeerd in Engeland bij de inhuldiging van 

Willem III van Oranje.
22

 

De ‘Financiële Revolutie’ is niet zomaar een begrip dat uit het niets komt. Alvorens te begrijpen hoe 

het zover is kunnen komen, is het noodzakelijk om een korte financiële schets te geven van de laatste 

eeuwen. 

Om een evolutie te kunnen geven over de fiscale staat is het onvermijdelijk om onderzoek te voeren 

naar de evolutie van verschillende fiscale systemen om zo te bepalen of er al dan niet één of meerdere 

paden zijn die de vroegmoderne staten hebben gevolgd, of dat elk van deze systemen moet bekeken 

worden als enige in zijn soort.
23

 

De echte aanzet tot een theoretisch werk zoals we het vandaag zouden noemen, is de publicatie van 

Schumpeter. Dit werk zal de toon zetten voor een traditie die vooral gaat focussen op de notie van de 
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fiscale verandering.
24

 Hiermee wordt de verandering van een feodale (domain) staat naar een 

belastingstaat (tax state) bedoeld. Schumpeter haalt aan dat de vorst een onderscheid moest maken 

tussen zijn privé inkomen als vorst en zijn inkomen dat hij kreeg van onder andere giften, accijnzen en 

dergelijke. In de 14
e
 en 15

e
 eeuw kenden de vorsten een grote opgang qua gezag en macht. In contrast 

hiermee raakten ze in steeds grotere financiële moeilijkheden, door slecht beheer van hun domeinen, 

het in stand houden van een adellijk hof en de toegenomen kosten door oorlogsvoering. Vanaf de 14
e
, 

maar dan vooral vanaf de 15
e
 en 16

e
 eeuw, werd de situatie onhoudbaar en was een economische crisis 

niet veraf.
25

  

Toen de vorst zijn schulden niet meer kon betalen, deed hij een beroep op de landeigenaren en wees 

hen erop dat hij geen oorlog voerde voor persoonlijke zaken, maar in het belang van de maatschappij. 

De landeigenaren stemden in met de eisen van de vorst, en een scheiding tussen de publieke en de 

private sfeer werd gecreëerd. Om het beheer van de belastingen correct te laten verlopen, werd een 

bureaucratie opgericht. De belastingstaat was een feit geworden en de vorst werd het symbool van de 

staat.
26

 

Volgens North is de sleutel tot economische groei niet te vinden op fiscaal vlak, maar eerder in de 

vorming van een staat die de eigendomsrechten verdedigde. Dit zou de motor tot economische 

verandering zijn. De staat verwierf een geweldsmonopolie evenals de capaciteit om particuliere 

middelen te verkrijgen om de sociale orde en de eigendomsrechten te verdedigen.
27

 

Het zal het model van Krüger zijn dat later door Richard Bonney en M.W Ormrod zal worden 

overgenomen. Dit herziene model door beiden, berust op de opvatting dat crisissen binnen de fiscale 

staten plaats vinden, maar deze niet essentieel van natuur doen veranderen. Verder komen ze tot de 

conclusie dat revoluties een fiscaal systeem verschuiven en dat duurzame groei, voor ontwikkeling 

binnen de moderne fiscale staat zorgt.
28

 

Het Bonney-Ormrod model schetst een beeld van veranderingen in de Europese geschiedenis in de 

vorm van vier fiscale systemen namelijk: tribuutstaat, domeinstaat, belastingstaat en een fiscale staat.
29

 

De Duitse historische school met Oestreich op kop, is geneigd om de 16
e
 eeuw als een financiële staat 

te beschouwen.
30

 Ormrod en Bonney daarentegen zien deze periode in de geschiedenis slechts als een 

minder ontwikkelde fase van de belastingstaat. Ze argumenteren dat deze fase zich inderdaad 
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kenmerkt door een toegenomen vertrouwen in leningen, echter wel, zonder dat daar een voldoende 

financiële structuur tegenover staat.
31

 In een recent uitgegeven publicatie van een 

doctoraatsverhandeling uit 2007 beschouwt Wenkai He de fiscale staat als een andere benaming voor 

Schumpeter zijn term van belastingstaat.
32

  

Een groep van onderzoekers, die gespecialiseerd waren in fiscale geschiedenis van Europa, werden 

verenigd in het European Science Foundation programma, dat onderzoek voerde naar het ontstaan van 

de moderne staat in Europa tussen de 13
e
 en de 18

e
 eeuw. Hun conclusies werden gepubliceerd onder 

de titel Economic Systems and State Finance. De bedoeling van dit onderzoeksteam was de fiscale 

geschiedenis als een comparatief fenomeen te bestuderen, maar ze gaven wel zelf nog aan dat er op 

nationaal vlak meer onderzoek kan verricht worden.  

Het boek Economic Systems and State Finance is een sleutelwerk in verder onderzoek naar de fiscale 

staat. Het reikt een structureel kader aan dat de volledigheid van de Europese financiële staatsvorming 

en evolutie nastreeft. Elk later werk rond fiscale geschiedenis zal hier gebruik van maken. 

Eén van de auteurs die vrij veel gezag had binnen het historiografisch debat was Charles Tilly. Tilly 

was geboeid door het succes van de natiestaat en probeerde een verklaring te geven waarom dit model 

zo dominant was. Volgens Tilly was oorlogsvoering een financieel zware kost voor de vroegmoderne 

staat. Als gevolg daarvan konden alleen staten met een voldoende hoeveelheid kapitaal en een grote 

bevolking, zich veroorloven om voor hun veiligheid te betalen, zodat zij in een vijandige omgeving 

konden voortbestaan. Kapitaal speelde dus een belangrijke rol. Het was door een kapitaalaccumulatie 

en -concentratie dat steden konden groeien. Dit gebeurde door de vorming én concentratie van 

dwang(coercion). Hierdoor werden er bureaucratische instellingen ontwikkeld voor het heffen van de 

belastingen om de oorlogsuitgaven te dekken.
33

 

Tilly gaat verder en zegt dat het de Hollanders zijn die een intens commerciële economie uitbouwden 

in de 17
e
 eeuw in Holland. Het feit dat Engeland kan meeprofiteren, komt door de inauguratie van de 

Nederlandse koning Willem III van Oranje die het fiscale systeem en technieken overbrengt naar 

Engeland, zodat Engeland uiteindelijk zelfs de rol van de Hollanders kon overnemen.
34

 

In navolging van het European Science Foundation project werd onder leiding van Bonney een forum 

gecreëerd voor de Europese fiscale geschiedenis. Hij richtte de European State Finance Database op, 

die het resultaat was van een internationaal onderzoeksproject voor de inzameling, archivering en 
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verspreiding van gegevens over de Europese fiscale geschiedenis van de middeleeuwen, de 

vroegmoderne en de moderne tijd.
35

 

Van groot belang voor de Europese fiscale geschiedenis is de relevantie van openbare schuld of lange 

termijn schulden aan particulieren, de zogenaamde ‘public debt’. Dit gebeurde vaak om in de militaire 

uitgaven van de staat te voorzien. In zijn boek States of Credit argumenteert Stassavage dat geld de 

belangrijkste link was tussen soldaten en de staat. De eisen van militaire uitgaven begonnen zwaar op 

de financiële uitgaven te wegen.
36

 

In een recent verschenen werk van Ucendo en Limberger stellen ze dat Europese staten fiscale 

systemen ontwikkelden om inkomsten te verzamelen. Toen bleek dat de inkomsten onvoldoende 

waren, werden ze aangevuld met de verkoop van korte- en lange termijn overheidsschulden. Dit model 

gaat gepaard met een steeds groter aandeel van indirecte belastingen om zo aan een substantieel deel 

van de fiscale inkomsten te komen. De reden waarom dit systeem aan belang ging winnen, was omdat 

de schuld op deze manier kon worden getransfereerd naar de midden- en lagere klasse en deze 

belasting door iedereen werd betaald, zowel door de lokale bevolking als de buitenlanders.
37

 

De meest recente visie komt van Wenkai He in zijn boek Paths towards the modern Fiscal State: 

England (1642-1752), Japan (1868-1895), and China (1850-1911). Wenkai argumenteert dat: ‘Het 

concept van de fiscale staat uitsluitend bepaald is door de bron van inkomsten van de staat, dat wil 

zeggen, de belastinginkomsten. Deze conceptualisering, is echter te breed en bevat een aantal heel 

verschillende soorten economieën. Bijvoorbeeld, een fiscale staat wordt per definitie gevormd door 

belastingen in natura of in geld. Belangrijker is dat de huidige definitie van de fiscale staat geen 

onderscheid maakt tussen de verschillende manieren waarvoor de staat haar belastinginkomsten 

gebruikt.’
38

 Om deze reden maakt Wenkai He verder een onderscheid tussen de moderne fiscale staat 

en de traditionele fiscale staat. ‘De eerste gebruikt zijn belastinginkomsten als een middel om meer 

financiële middelen op te halen via langlopende schulden, terwijl de laatste gebruik maakt van zijn 

belastingopbrengst om te voldoen aan haar lopende uitgaven. De traditionele fiscale staat is geen 

statisch begrip, het mag haar fiscale inkomsten gebruiken om leningen op korte termijn te verhogen in 

geval van nood. Zodra de noodsituatie voorbij is, worden haar schulden afgelost en keert ze terug naar 
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de vorige toestand. Deze twee soorten van fiscale staten zijn heel verschillend, zowel in hun fiscale 

werking als in hun interacties met de markt.’
39

 

Financiële revolutie 

 

De term financiële revolutie duikt voor het eerst op in het werk van Dickson, wanneer hij in 1967 het 

boek The Financial Revolution in England publiceert. In dit onderzoek naar de ontwikkeling van het 

publieke krediet, argumenteert Dickson dat implementatie van het Nederlandse economische systeem 

revolutionaire gevolgen had voor het verdere verloop van de economische politiek in Engeland. Er 

wordt op een andere manier omgegaan met belastingen, waardoor na de Glorious Revolution de 

belastingen elk jaar stijgen en op honderd jaar tijd de belastingen verviervoudigd zijn.
40

 Tegelijkertijd 

blijft de overheidsschuld stijgen tot ongeziene porties. Ten derde wordt in 1694 de ‘Bank of England’ 

opgericht. Deze instelling werd op korte tijd een belangrijk financieel instrument in de 

kredietverschaffing. Ten vierde ontstond er ook een nieuwe financiële elite die mede door de Bank of 

England tegen een ongezien gunstig niveau geld konden lenen.
41

 Dankzij het soepel leningstelsel, 

gecoördineerd door de Bank of England, kon Engeland in de achttiende eeuw dure oorlogen 

financieren tegen een lagere rente dan elders het geval was.
42

 

Historiografie 

 

Het werk van Dickson was een ware openbaring, die het thema van publieke schuld uit de vergetelheid 

haalde en had vooral in Engeland de eerste jaren enorme successen. Het onderzoek werd vaak nog 

nauwer toegespitst op een bepaald deelaspect van de financiële revolutie. In de jaren die volgden 

verschenen nog enkele publicaties van de Bank of England. Andere gevierde onderzoekers zoals dr 

Chandaman’s deden dan weer onderzoek naar de publieke inkomsten en dit nieuwe onderzoek toonde 

aan dat de gegevens van Dr. Shaw, waar Engeland zo vaak mee werkte, verre van compleet 

waren.
43

Het boek zou wel een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar de centrale politieke en 

economische geschiedenis van deze periode. Een ander onderzoek dat connecties heeft met het 

onderzoek naar de financiële revolutie, was het onderzoek van Horsefield naar monetaire problemen 

en experimenten
44

, zoals onder meer banken, leningen, … Een ander werk is dat van Morgan. In zijn 
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onderzoekt peilt hij naar de effecten van een ‘stock exchange’
45

. Dit onderzoek gaat over de effecten 

van het verhandelen van aandelen op de beurs. en dan zijn er nog de talrijke onderzoeken naar 

buitenlandse investeringen in Engelse fondsen. ‘Deze waren echter geen van alle een aanval op de 

theorie van Dickson, maar een verdere onderbouwing van één van de subelementen van zijn these. 

Enkel het onderzoek van E.L. Hargreaves The National Debt ging echt frontaal in tegen de problemen 

van publiek krediet.’
46

 Ondertussen meer dan 40 jaar later, is het werk van Dickson nog altijd één van 

de standaardwerken in verband met de Financiële Revolutie in Engeland, maar ook als leidraad over 

elke andere financiële revolutie in elk ander land, in wel land dan ook. 

In 1985 schrijft James Tracy A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and 

Renteniers in the County of Holland, 1515-1565. In dit boek schrijft hij over het gemak waarmee 

Holland leningen kon uitschrijven.
47

 Naar analogie met het werk van Dickson over de soepele 

oorlogsfinanciering, noemt hij dit dan ook een financiële revolutie. 

Het debat heeft zich de laatste jaren verplaatst van over het kanaal tot op het Europese vasteland, en 

meer specifiek naar Nederland. In het historiografisch debat stellen historici zich de vraag of er nu al 

dan niet een financiële revolutie heeft plaatsgevonden in het vroegmoderne Nederland. In de jaren 

1550 verliep het leningstelsel zo soepel dat het mogelijk was om alle gedwongen provinciale leningen 

te vervangen door min of meer vrijwillige. Tot die tijd bestonden de leningen uit een mix van 

vrijwillige leningen en min of meer gedwongen leningen, waarbij ambtenaren, edelen, stedelijke en 

kerkelijke instituties onder druk werden gezet om geld voor te schieten. ’t Hart concludeerde dat 

dankzij die zestiende-eeuwse erfenis, de Republiek op een soepele manier geld voor oorlogvoering 

kon vinden: de rente was laag en het investerende publiek had een groot vertrouwen in de Nederlandse 

overheidsorganen.
48

 

 

‘Wantje Fritschy stelde in 2003 echter dat het niet zozeer leningen waren die zo belangrijk waren 

tijdens de Nederlandse opstand; belastingen waren veel belangrijker. Een tijd lang was het niet 

mogelijk om provinciale leningen uit te schrijven. In navolging van Fritschy sprak Tracy niet meer van 

een ‘Financiële Revolutie’, maar van een ‘Financiële Devolutie’. In de eerste decennia van de opstand 

was nauwelijks sprake meer van een provinciaal georganiseerd financieringssysteem; het geld kwam 

binnen via de stedelijke financiën. Oscar Gelderblom en Joost Jonker bekeken de zaak vanuit een 

andere invalshoek: volgens hen waren het geen overheidsleningen die de investeringen van het grote 

publiek aantrokken, maar beleggingen in de VOC. Ook in Engeland belegde immers het grote publiek 
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vooral in de East India Company en de andere koloniale compagnieën, die op hun beurt weer geld aan 

de staat leenden. Een heel andere bijdrage kwam van Jaco Zuijderduin die concludeerde dat de 

Hollandse Financiële Revolutie niet in de zestiende eeuw, maar al in de vijftiende eeuw vorm had 

gekregen.’
49

 

Deze visies hebben allen hun geldigheid tot op zekere hoogte, maar zij kunnen net zoals in Engeland 

de oorspronkelijke visie niet falsificeren. De belastingen gingen in de beginjaren wel omhoog, maar de 

eigenlijke oorlog werd nog steeds gefinancierd door leningen. Het geheim van de financiële revolutie, 

ook in Engeland, was immers een soepel lopend belastingstelsel van waaruit de rentebetalingen op een 

regelmatige manier mee konden worden voldaan. Er is geen tegenstelling tussen óf 

belastingverhoging, óf leningen; het was een symbiose. 

De bijdrage van Gelderblom en Jonker ziet over het hoofd dat de constructie van de VOC anders was 

dan in Engeland: de Compagnie stond immers niet ten dienste van de overheid. Bovendien was de 

handel in VOC-aandelen, zeer bescheiden, en vele keren minder dan de verschillende 

overheidsleningen die in omloop waren.
50

 

‘De problematiek gesignaleerd door Tracy namelijk een devolutie in plaats van een revolutie, was een 

zeer tijdelijk verschijnsel. Belangrijker is dat het vertrouwen van het investerende publiek zich vrij 

makkelijk herstelde in de jaren 1580, en dat herstelde zich zo snel omdat de traditie van goedkope en 

betrouwbaren overheidsleningen zich genesteld had in de handelstraditie van Holland. Over de vraag 

of het al dan niet correct is om te spreken van een Financiële Revolutie is het laatste waarschijnlijk 

nog niet geschreven. Echter alle historici wijzen op het feit dat op het gebied van overheidsfinanciën 

iets bijzonder gebeurde in de vroegmoderne Nederlanden, en dan vooral in Holland.’
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 M. ’t Hart, Was er een fin revolutie in het vroegmoderne Nederland? In: < 
http://www.dewereldennederland.nl/src/dossiers/dossier_3.2.pdf>, geraadpleegd op 20.01.1014. 
50

 Ibidem. 
51

 Ibidem. 

http://www.dewereldennederland.nl/src/dossiers/dossier_3.2.pdf


 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel I 

De periode van 1701 tot 1740 
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Hoofdstuk 1: De Spaanse Successieoorlog 

 

1.1. De politieke geschiedenis 

Aangezien de Spaanse Successieoorlog niet tot het onderzoeksgebied behoort, is het ook niet de 

bedoeling hier uitvoerig op in te gaan. Het is echter wel van primordiaal belang dat het aan bod komt 

want de uitkomst en afloop van de Spaanse Successieoorlog zal tot in de jaren tachtig van de 18
e
 eeuw 

een rol spelen in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is om deze reden dat de corpus van het eerste 

hoofdstuk uitsluitend beargumenteerd is aan de hand van secundaire literatuur. 

‘In de Belgische geschiedenis en geschiedschrijving laat men de Oostenrijkse tijd traditioneel 

aanvangen met de soevereiniteitsoverdracht aan keizer Karel VI ten gevolge van de Spaanse 

Successieoorlog (1702-1715); voor de periode voordien spreekt men over de  Spaanse tijd. In de 

Spaanse terminologie evenwel begint voor de Spaanse monarchie, en dus ook voor de Nederlanden, 

het bewind van het Oostenrijkse huis, bijna twee eeuwen eerder in het jaar 1517. In dat jaar werd de 

Habsburger Karel van Oostenrijk als Karel I universeel erfgenaam in het Spaanse rijk, in afwachting 

dat hij twee jaar later aan het hoofd kwam te staan van de Oostenrijks Habsburgse erflanden en als 

Karel V, keizer werd in het Duitse rijk.’
52

 Na Karel V regeerde het Oostenrijkse huis in de monarchie 

nog tot 1700.
53

 Toen op 1 november 1700 de Spaanse koning Karel II kinderloos stierf begon in 

Europa een strijd om de Spaanse erfenis tussen de Franse koning Lodewijk XIV en een coalitie van 

Engeland, de Republiek en Oostenrijk, die streed voor de belangen van de Oostenrijkse keizer. De 

aanleiding voor dit conflict was het testament van Karel II van Spanje, die niet een verwant uit het 

Oostenrijks- Habsburgse huis, maar een achterkleinzoon van Filips IV van Spanje als universeel 

erfgenaam had aangeduid. De opvolger, Filips van Anjou, was in de ogen van diplomatiek en politiek 

Europa in de eerste plaats een kleinzoon van Louis XIV. De Spaanse monarchie, en dus ook de 

zuidelijke Nederlanden, kwamen daarmee in de handen van een Bourbon en dat was voor Wenen 

onaanvaardbaar en onverteerbaar. Dat Frankrijk en Spanje door een Bourbon werd geregeerd en dat 

Filips V van Spanje vooralsnog zijn opvolgingsrechten op de Franse troon behield, werd ook door de 

zeemogendheden betwist. De aanvaarding door Louis XIV en de weigering door de anderen, leidde 

onvermijdelijk tot een gewapend conflict. Wenen en zijn bondgenoten wilden de Oostenrijkse 

soevereiniteit behouden over de Spaanse monarchie. In de Grote Alliantie die Wenen en zijn 

bondgenoten in 1701 tegen Louis XIV en de uitvoering van het testament sloten, leest men met 

betrekking tot de Zuidelijke Nederlanden dat die moesten worden heroverd op Frankrijk en dat ze 
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zouden omgevormd worden tot een anti-Franse barrière. Na afloop bleef het grootste deel van het 

Spaanse rijk in handen van Bourbon. Enkele delen gingen terug naar Oostenrijk of volgens de Weense 

terminologie keerden terug naar het huis waaruit ze gekomen waren.
54

 

‘Op 23 mei 1706 verloor Filips van Anjou als gevolg van de slag van Ramillies de rijke provincies 

Brabant, Vlaanderen en de heerlijkheid Mechelen. Al deze gebieden kwamen onder controle van de 

troepen van Marlborough. Voor die drie provinciën aanvaardden de zeemogendheden de nominale 

soevereiniteit van Karel III. Maar aan deze soevereiniteitsoverdracht was geen echte politieke en 

bestuurlijke macht verbonden. De republiek wou eerst een barrière invoeren voor er van een effectieve 

machtsoverdracht sprake was.’
55

 

De drie bondgenoten van de Grote Alliantie waren het volstrekt niet eens over de vraag, wat er met de 

veroverde Zuidelijke Nederlanden moest gebeuren. De Republiek wou zoals gezegd een barrière die 

de Fransen zou tegenhouden in de Zuidelijke Nederlanden, Oostenrijk had dan weer dynastieke 

rechten op het grondgebied en het Verenigd Koninkrijk bezat een tussenpositie. Ze hadden wel geen 

territoriale of dynastieke belangen, maar langs de andere kant wouden ze de macht van de Republiek 

toch ook weer niet te groot zien worden.
56

 

Na twee maanden gebakkelei over hoe en onder wiens bevel het nieuwe gebied moest bestuurd 

worden, werd uiteindelijk op 13 juli 1706 het Anglo- Bataafs Condominium geratificeerd.
57

 Een van 

de eerste taken die het nieuwe Condominium op zich nam, was de oprichting van een Raad van State. 

Deze had niet de taken die het vóór de Spaanse Successieoorlog invulde, maar dit orgaan werd als 

vervanger van de gouverneur-generaal beschouwd. De Raad van State zou 10 jaar bestaan, tot de 

overdracht van de Zuidelijke Nederlanden in 1716, en had alle karakteristieken van een regentschap 

voor een afwezige vorst.
58

 

Tot 1714 werden de Zuidelijke Nederlanden bestuurd door Engeland en de Republiek. De Vrede van 

Utrecht maakte in 1713 een einde aan de Spaanse Successieoorlog en bepaalde dat Filips V zou afzien 

van alle aanspraken op de Franse troon, maar hij behield Spanje en haar kolonies. De Habsburgers 

kregen de Zuidelijke Nederlanden toegewezen, maar aan de Oostenrijkse Nederlanden werd het 

barrièretraktaat opgelegd.
59
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1.2. Financiële politiek 

 

Naast een korte politieke schets is het ook nodig om het financiële aspect kort toe te lichten. Mede 

omdat deze financiële politiek ook tijdens het Oostenrijkse gezag van groot belang is.  

Een eerste belangrijke figuur in de financiële politiek was Jan van Brouchoven, beter gekend onder de 

naam graaf van Bergeyck. Hij was het financiële meesterbrein onder de laatste jaren van het Spaanse 

en Anjouaanse bewind. Om de financiële last van de Zuidelijke Nederlanden te verlichten, had hij 

twee doelen: enerzijds hervormingen en anderzijds vrede bewerkstelligen.
60

’Hij bepleitte een 

versterkte zuidwestelijke grens tegen Frankrijk, eventueel met behulp van Engelse en Staatse troepen. 

In feite pleitte hij dus voor een barrière. Een andere mogelijkheid was het versterken van een eigen 

Spaans-Nederlands leger, maar dat vereiste een financiële reorganisatie. Voor beide opties was vrede 

een conditio sine qua non.’
61

 

Zijn voornaamste bezigheid was financiële middelen vinden om het oorlogsapparaat te onderhouden. 

Hierbij moest hij vaak beroep doen op buitengewone maatregelen. Hoewel hij veel plannen had ter 

reorganisatie van het bestuur, botste hij in de praktijk vaak op het conservatisme van de Staten. 

Ondanks dit conservatisme, wist hij toch enkele bestuurlijke en financiële vernieuwingen te 

introduceren respectievelijk de introductie van een intendantenstelsel en het verpachten van 

overheidsinkomsten onder de vorm van een admodiatie.
62

 

Tijdens het Anglo- Bataafs Condominium beschouwde de Republiek het onder controle krijgen van de 

financiën zelfs als de belangrijkste taak van het nieuwe bestuur, want de financiën verkeerden in totale 

chaos en verwarring. Onder het Spaanse bestuur waren corruptie, overbetaalde en nutteloze 

ambtenaren schering en inslag. De Republiek had daarom besloten de financiële politiek zelf in 

handen te nemen. Als dusdanig werd door de Republiek twee bekwamen financiers – Hop en Van den 

Berg – aan de regering toegevoegd. 

De belangrijkste doelstelling was om de Zuidelijke Nederlanden financieel zo gezond mogelijk te 

maken, niet in het belang van de Zuidelijke Nederlanden, maar uit eigenbelang. De Zuidelijke 

Nederlanden zouden in de toekomst namelijk de Staatste troepen moeten betalen, en indien de 
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Zuidelijke Nederlanden niet in gezonde papieren verkeerde, zou de betaling van de Staatste troepen 

niet mogelijk zijn en daarmee de barrière in gevaar brengen.
63

  

Van den Bergh schreef zelf: ‘ Ick oordele dat dit een van de essentieelste en importantste saacken van 

dese deputatie is, waarop oock alle welmenende alhier ’t oogh hebben, ende ’t gene meer als iets 

anders sal dienen tot vaststellingh van onse barrière.’
64

 

Het probleem beperkte zich echter niet uitsluitend op centraal niveau. Op gewestelijk niveau hadden 

de Staten veel in de pap te brokken. De voornaamste inkomsten voor de vorst bestonden immers uit de 

beden. In ruil voor de beden vroegen de gewesten bepaalde privileges. Verder werd er ook toezicht 

gehouden op het geld zodat het werd gebruikt voor de afgesproken zaken. Het geld werd dan ook niet 

uitsluitend beheerd door een afgezant van de centrale overheid, maar stond mede onder auspiciën van 

de gewesten.
65

 

Een eerste belangrijke aanzet tot een grondige hervorming kwam er reeds in juni 1706. Het was een 

concreet plan tot een administratieve en financiële hervorming van Vlaanderen met als architect de 

Meulemeester. Volgens zijn berekeningen zou dit tot gevolg hebben dat de belastingplichtigen tot een 

derde minder zouden moeten betalen.
66

 Hoewel het eerst slechts voor Vlaanderen was bedoeld, waren 

de twee mogendheden laaiend enthousiast over het voorstel dat ze aan iets soortgelijks voor Brabant 

moesten denken.
67

 Het is echter vrij ironisch dat net een administratieve fout aan de oorsprong ligt van 

het mislukken van deze onderneming. De twee mogendheden, de Republiek en Engeland, waren er zo 

van onder de indruk, dat ze het rechtstreeks bevolen aan de Raad van Vlaanderen om het te decreteren. 

Dit was echter tegen de lokale traditie, want het moest normaal gezien eerst langs het wetgevend 

instituut van die tijd passeren, namelijk de Raad van State. 

Samenvattend kan men stellen dat de Zuidelijke Nederlanden Oostenrijks zijn geworden omdat ze 

vroeger al tot het Habsburgse rijk behoorden en omdat de Republiek der verenigde Nederlanden ze als 

haar barrière niet onder het gezag van een Franse koning wou met expansiedrang naar het Noorden.
68

 

‘Het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden vormde als voorheen een conglomeraat en een 

personele unie van provinciën- vorstendommen, die nog een ruime autonomie behielden ten overstaan 

van elkaar en samen ten opzichte van hun nieuwe soeverein; die regeerde nu vanuit het ook nog verre 

Wenen. De Oostenrijkse Nederlanden waren minder groot dan de aanvankelijke Spaanse zuidelijke 
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Nederlanden, maar hadden bij de Vrede van Utrecht toch wat gebieden teruggewonnen. Voor het 

overige bleven hun noordelijke en zuidelijke grenzen van toen gehandhaafd.’
69
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Hoofdstuk 2: Het Barrièreverdrag  

 

’t gemene volck spreeckt alome op schuyten ende wagens seer veragtelijk van dat traktaet.
70

 

 

Met het einde van de Spaanse Successieoorlog waren alle problemen nog niet van de baan. De 

Zuidelijke Nederlanden werden nog altijd bestuurd door het Anglo- Bataafs Condominium en het zou 

zelfs nog tot 1716 duren eer ze autonoom bestuurd werden door de Oostenrijkse Habsburgers. Hoewel 

de drie bondgenoten gewonnen hadden, begon de grootste strijd achteraf, met de verdeling van de 

gewonnen gebieden.  

De idee van een barrière voor Nederland was zeker geen nieuw gegeven. Het bestond reeds enkele 

jaren en de reeds vernoemde graaf van Bergeyck had zelfs plannen opgesteld die min of meer 

neerkwamen op een barrière. Dat het Barrièretraktaat een noodzakelijke voorwaarde was voor het 

ontstaan van de Oostenrijkse Nederlanden, kan worden afgeleid uit het chronologisch verloop van de 

gebeurtenissen. Het verdrag werd ondertekend op 15 november 1715, maar voor de effectieve 

overdracht aan Oostenrijk werd nog gewacht tot februari 1716. Deze tegenfeitelijke definitie van 

causaliteit, zien we ook in de barrièreverdragen van 1709 en 1713.  

Het Barrièreverdrag, gesloten tussen de keizer van het Heilige Roomse Rijk, Karel VI, de koning van 

Groot-Brittannië en de Heren van de Staten Generaal van de Verenigde Provinciën, oftewel de 

Republiek, was direct een zwaar twistpunt. 

‘Het verdrag is door de respectievelijke landen in hun naam ondertekend in Antwerpen op 15 

november 1715 door de daartoe bevoegde vertegenwoordigers van de drie Staten. Hierbij moet 

worden aangetekend dat, hoewel de drie staten verbonden waren door de alliantie van 1701, er 

nadrukkelijk wordt vermeld dat het verdrag gesloten werd tussen twee partijen, namelijk de keizer aan 

de ene kant en Groot-Brittannië en de Republiek aan de andere kant. De enige rol die Groot-Brittannië 

verder in het verdrag speelde, was dat het met het ondertekenen garant zou staan voor de naleving van 

de overeengekomen bepalingen.’
71

 

Hoe dan ook werden de Oostenrijkers opgezadeld met een gebied dat ver van hun kroonlanden lag, en 

liever was aangesloten bij Frankrijk
72

 en extra zwaar belast werd door het Barrièretraktaat. Het is dan 
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ook te begrijpen dat de Oostenrijkers gedurende vele jaren geprobeerd hebben om de Zuidelijke 

Nederlanden in te wisselen tegen gebieden die voor hun meer van betekenis konden zijn.
73

 

2.1. Het Barrièreverdrag doorgelicht 

 

In dit hoofdstuk is het de bedoeling dat de punten die van belang zijn voor het financiële beleid van de 

Oostenrijkse Nederlanden worden toegelicht om daarna over te gaan naar de stappen in de richting van 

een Financiële Revolutie. 

In artikel drie van het Barrièretraktaat komt de veiligheid van de Nederlanden ter sprake. Hierin werd 

bepaald dat de Republiek dertig- tot vijfendertigduizend troepen mag stationeren in de Oostenrijkse 

Nederlanden, waarvan de Zuidelijke Nederlanden voor drie vijfden zullen opdraaien en de Republiek 

de overige twee vijfden.
74

 

Artikel tien stelt dan weer dat alle benodigdheden ter voorziening van de fortificaties en de troepen 

vrij van importrechten of tollen konden worden ingevoerd.
75

 Artikel zeventien stipuleert dat, mocht de 

Republiek zich verzwakt voelen door de grote troepenverplaatsing naar de Zuidelijke Nederlanden, ze 

grote delen van Vlaanderen mag laten inunderen. Vooral de gebieden rond Blankenberge en Heist 

zouden door deze maatregelen getroffen worden – mocht het er ooit van komen – ter bescherming van 

Zeeuws- Vlaanderen.
76

Artikel achttien stelt dat Karel VI afstand moest doen van enkele plaatsen in het 

Opperkwartier van Gelre, en dat de tollen geheven langs de Maas enkel in samenspraak van beide 

landen konden worden aangepast.
77

 

Het zijn echter de laatste artikels die voor de grootste financiële druk zorgen. ‘In afwachting van de 

beslissing van de buitengewone uitgaven, die de Staten Generaal onvermijdelijk zullen moeten 

betalen, als voor het onderhouden van de troepen, …, alsmede voor de grote sommen voor het 

onderhoud en herstellen van de forten, …. , belooft zijn Keizerlijke en Katholieke Majesteit zich ertoe 

te verbinden om elk jaar aan de Staten Generaal de som van  500.000 ecus, 1.250.000 H. fl. of 

1.400.000 Br. Fl. courant te betalen.’
78

  

In praktijk kwam dit erop neer dat deze som voornamelijk moest gedragen worden door Brabant, 

Vlaanderen en het Geretrocedeerde Land. Indien ze niet in staat werden geacht om deze som te 
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betalen, dan had de Republiek het recht om deze som op te eisen en konden alle inkomsten van de 

Oostenrijkse Nederlanden als onderpand gelden.
79

 (art. 19 en separate artikel). 

In artikel tweeëntwintig en drieëntwintig gaat het over een vereffening van de schulden aangegaan in 

de Spaanse periode en door het Anglo- Bataafs Condominium voor het respectievelijke bedrag van 

8.396.600 H. Fl. en 4.618.955 H. Fl.
80

 Verder wordt in artikel 24 de liquidatie van de interest van de 

twee vorige leningen vastgelegd en men voorziet een zo snel mogelijke terugbetaling, waarbij er zal 

gekeken worden naar wat er echt betaald is en deze zullen uitbetaald worden onder de condities 

waartegen ze zijn aangegaan.
81

  

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Herman Coppens in zijn werk over de gedetailleerde leningen 

van die respectievelijke functie, aan andere bedragen komt namelijk 7.933.952 H. Fl. en 4.859.738. H. 

Fl.  

Het laatste artikel dat interessant is voor het verdere verloop van de casus is artikel 26. Dit artikel 

stipuleert dat elk schip dat van Groot-Brittannië of de Republiek de Zuidelijke Nederlanden binnen 

vaart en omgekeerd, geen andere belasting zal betalen dan de invoer- en uitvoerrechten die zijn 

afgesproken en ondertekend op 6 november 1715.
82

 Dit handelsverdrag afgesloten een week voor de 

ondertekening van het Barrièreverdrag, was van zeer groot tactisch belang. De onderhandelde 

handelstarieven waren voordelig voor de Republiek en Groot-Brittannië. De slimste zet was echter dat 

de onderhandelingstarieven niet zomaar mochten gewijzigd worden. Artikel 26 decreteerde dat indien 

ze de handelsverdragen wilden wijzigen dit niet eenzijdig mocht gebeuren. In feite werd met dit artikel 

het volledige douanebeleid van de Oostenrijkse Nederlanden aan banden gelegd. De grootste vrees van 

de Republiek en Groot-Brittannië was namelijk dat de Oostenrijkse Nederlanden wraak zouden willen 

nemen voor het bestuur van de voorgaande jaren, door hogere invoerrechten te eisen van beide landen. 

Daarom werd het handelsakkoord een week voor het afsluiten van het Barrièretraktaat geratificeerd. 

Dat dit Barrièretraktaat niet onthaald werd met grote vreugde was wel degelijk te verwachten. Nog 

voor de machtsoverdracht was het eerste grote discussiepunt al ontstaan in de standenvergadering van 

de verschillende gewesten. De debatten die plaats vonden gaven aanleiding tot het heronderhandelen 

van het traktaat en resulteerden in een aangepast akkoord in december 1718. Hier zal echter niet dieper 

op worden ingegaan.
83

De reden hiervoor is dat er geen fundamentele wijzigingen zijn aangebracht aan 

het bestaande traktaat, slechts louter kleine aanpassingen en andere financiële verdelingen. 
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We kunnen dus besluiten dat het Barrièreverdrag een aantasting was van de soevereiniteit van de 

vorst. Niet alleen moest hij vreemde troepen dulden op zijn land, hij moest er ook nog eens voor 

opdraaien. Hij verloor bovendien bepaalde delen van zijn grondgebied, en moest de aangegane 

oorlogsschulden van de vorige regeringen overnemen. Karel VI kreeg dan misschien zijn grondgebied 

terug, maar tegen welke prijs. De Oostenrijkse Nederlanden beschikte van nature over een enorm 

financieel potentieel, maar de eerste jaren moest er door de hele zure appel heen gebeten worden. 
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Hoofdstuk 3: Het bewind van Karel VI 

 

‘Que cada dia van de mal en peor y piden sin dilacion el remedio conozido del establecimiento del 

nuevo gobierno’
84

 

Hoewel Karel VI na de Spaanse Successieoorlog tot het winnende kamp behoort, zal het nog tot in 

1716 duren vooraleer de soevereiniteit van de Oostenrijkse Nederlanden aan hem overgedragen wordt 

(cfr. supra.) Dit zou het begin worden van een kleine tachtig jaar dat de Zuidelijke Nederlanden onder 

Oostenrijks bewind zouden behoren. ‘In het begin van de 18
e
 eeuw kon men nog de gevolgen merken 

van de oorlogen en de economische en demografische crisis die zich verschillende decennia lang tegen 

een versneld ritme hadden voorgedaan. Omstreeks 1720-1730 waren de meeste landen van het 

Europese continent dit nog niet volledig te boven gekomen: dit geldt a fortiori voor de Nederlanden. 

Als slagveld van Europa waren ze niet gespaard gebleven van de vele conflicten die hun stempel 

drukten op het rijk van Louis XIV. Deze oorlogen hadden er uiteraard toe bijgedragen dat de 

economische malaise scherper tot uiting kwam. Omstreeks 1670 had ze een duidelijke vorm 

aangenomen, vooral ten zuiden van het bekken van Samber en Maas waar de Spanjaarden, Hollanders 

en Fransen herhaaldelijk met elkaar in botsing waren gekomen. Toen Karel VI in het bezit kwam van 

de Nederlanden kreeg hij vorstendommen die potentieel rijk, maar fel verzwakt waren.’
85

 

3.1. Centralisering van het bestuursapparaat 

 

Toen Karel VI aan het bewind kwam, maakten de Oostenrijkse Nederlanden een ernstige financiële 

crisis door op alle bestuurlijke niveaus, ongeacht of het de centrale regering, de provincies, de steden 

of de gemeenten betrof. Schulden maken was een algemene plaag en zoeken naar uitwegen schering 

en inslag.
86

 

‘Toen Karel VI aan het hoofd kwam van de Oostenrijkse Nederlanden stemde hij ermee in om 

krachtens het traktaat van 15 november  1715 de schulden uit het verleden over te nemen. Twee 

oorzaken lagen aan de basis van deze schuld. In de laatste jaren van de 17
e
 eeuw had Karel II in de 

verscheidene provincies verschillende leningen aangegaan. Voorts had het Anglo-Bataafse 

Condominium gulden geleend. Het totaal bedrag van deze twee samen was nagenoeg 15 miljoen 

gulden. De verandering van het nieuwe bewind bracht voor de Nederlanden nieuwe lasten met zich 

mee. Jaarlijks moesten ze 1.400.000 gulden voor onderhoud aan troepen betalen. Vanaf 1719 kwam er 

jaarlijks een schadeloosstelling van 50.000 gulden bij wegens het niet nakomen van het verdrag van 
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1715. De nieuwe Oostenrijkse gezagdragers werden dus onmiddellijk geconfronteerd met een 

belangrijk deficit, dat wegens de toenmalige boekhoudkundige technieken niet gemakkelijk te ramen 

is.’
87

 

Het gevolg van deze miserabele toestand was, dat Karel VI van in het begin plannen had om de 

organen van het centrale bestuur aan te passen en te centraliseren. Een typisch fenomeen van die tijd 

was dat er werd teruggegrepen naar de basis. De plannen van Bergeyck werden van onder het stof 

gehaald en de financiële maatregelen van het Anjouaanse regime werden de leidraad voor het nieuwe 

bestuur. Eén van de voorbeelden hiervan was het intendantenstelsel ter controle en de afschaffing van 

de Collaterale Raden.
88

 De gedachte hierachter was om de tijdrovende adviesverleningen te vervangen 

door een efficiënter bestuur. In elk geval was het doel de vorstelijke prerogatieven uit te breiden vooral 

ten nadele van de autonomie van de steden. 

3.1.1. De Raad van State 

 

In 1702 werden de Collaterale Raden afgeschaft en vervangen door één Koninklijke Raad, die 

functioneerde tot het einde van het Anjouaanse regime. Het hervormingsplan was uitgewerkt door Jan 

van Broechoven, graaf van Bergeyck, die voorheen thesaurier-generaal was van de Raad van 

Financiën.
89

 Karel VI benoemde de markies van Prié in 1716 tot gevolmachtigde minister en belastte 

hem met de taak om alle bestuurlijke instellingen te laten vervangen door één Raad van State. Deze 

raad zou vervolgens werkzaam blijven tot 1725. 

Het hoofddoel van verschillende (administratieve) hervormingen - 1702, 1706 en 1718 -  in de 

hectische periode van het eerste kwart van de 18
e
 eeuw, was een beter beheer van de financiën te 

verzekeren.
90

 ‘Le But princial qu’on s’est proposé:le redressement des finances’
91

 

Dat de Raad uiteindelijk werd afgeschaft komt onder meer door incompetentie en het feit dat het niet 

voldeed aan de doelstelling om een beter beheer te verzekeren. ‘De geldelijke zaken verkeerden 

volstrekt in de war, want de Raad, in beslag genomen door de politieke en rechterlijke 

aangelegenheden, had er geen tijd voor over, en bovendien begrepen de edelen en rechtsgeleerden er 
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niets van.’
92

 Verder speelde het natuurlijk mee dat er tussen de hoge adel en de markies van Prié een 

soort van vete was ontstaan die de bestuurlijke werking ook niet ten goede kwam. De eerste 10 jaar 

zou je dus als een trial and error fase kunnen beschouwen in de zoektocht naar de meest geschikte 

bestuursvorm voor de Zuidelijke Nederlanden. 

3.1.2. De Raad van Financiën 

 

De heroprichting van de Raad van Financiën in 1725 was ingegeven door meerdere factoren. De 

enorme massa papierwerk zorgde ervoor dat het onmogelijk was om nog langer door één raad 

verzorgd te worden, zeker in de toestand van complete chaos waarin de overheid zich op dat moment 

bevond. Niet alleen de administratie werd onmogelijk, ook de incompetentie was te groot. Er zetelden 

te veel togati en noblesse de robe in de Raad van State die geen enkele kennis hadden van financiën. 

Een rapport van von Daun moest inzicht geven op welke wijze Karel VI de Zuidelijke Nederlanden 

het best moest besturen en wat voor competenties de raadsleden moesten hebben. Het rapport dat klaar 

was op 5 juni 1725 was ongemeen hard voor de Raad van State. Daun stelde een algemeen gebrek aan 

bekwaamheid vast bij het gehele personeel, ondanks hun goede wil. Over welke bestuurvorm het beste 

is, spreekt von Daun zich niet uit in zijn uitvoerige uiteenzetting.
93

 

De beslissing voor de regeringsvorm werd uiteindelijk genomen door de keizer, die besloot terug te 

keren naar de oude Collaterale Raden. Aangezien het zoeken naar een effectievere bestuursvorm om af 

te rekenen met de deficitaire toestand van de staatsfinanciën de hoofdreden was van de hervorming, 

mag het ook niet verbazen dat bijna de helft van het inrichtingsdecreet over de Raad van Financiën 

gaat. Dit wil echter niet zeggen dat er sprake is van een instructie tot beter financieel beleid. De 

artikelen bevatten louter organisatorische bepalingen, alsmede de beslissing intendanten en 

subgedelegeerden aan te stellen over het hele land.
94

 Naast de eigenlijke reden van de deficitaire 

toestand van de schatkist had Wenen, ook nog een andere reden. Wenen had de intentie om in de 

Nederlanden geldmiddelen te zoeken voor het financieren van de Habsburgse politiek. ‘Voor de 

Spaanse Habsburgers waren de Nederlandse provincies vooral van strategische betekenis geweest; het 

bezit ervan woog zelfs zwaar op de Spaanse financies. De Nederlanden boden tot 1749 ook aan de 

Oostenrijkers militaire voordelen, maar daar alleen namen ze niet langer genoegen mee.’
95
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‘De Raad van Financiën kan bekeken worden als een ministerie van economie. Zijn belangrijkste taak 

bestond erin aan de landvoogden de nodige aanbevelingen te verstrekken voor een oordeelkundig 

financieel beleid in het belang van de keizerlijke dienst.’
96

 

Als we kijken naar de installatie van het nieuwe bewind, moet er vastgesteld worden dat hoewel er 

klachten waren over de incompetentie, Wenen hier geen rekening mee heeft gehouden. De Raad van 

Financiën werd samengesteld met raadsleden uit de vorige raad – die allen de hoogbejaarde leeftijd 

hadden. De bedoeling van Karel VI was een centraal gestuurd bestuursapparaat te bekomen, maar hij 

deed dit met dezelfde raadsleden die de jaren voordien van incompetentie werden beschuldigd en die 

wegens hun leeftijd halsstarrig bij hun conservatieve ideeën bleven. Ondanks de openlijke steun van 

Prié, de landvoogd en de Hoge Raad in Wenen, kwam er van de plannen ter centralisatie van het 

bestuur weinig in huis.
97

 Het is illustratief voor de beginperiode van het Oostenrijkse bestuur, dat 

ondanks de goede wil en de steun op de centrale niveaus, men er niet in slaagde om de centraliserende 

wensdroom in praktijk om te zetten.
98

 

3.1.3. Een nieuwe aanpak 

 

‘Dat het programma van financiële gezondmaking vóór 1725 amper succesvol was, had echter vooral 

te maken met structurele aspecten. Er heerste een economische crisis en dit beseften ook de 

verantwoordelijken in Brussel en Wenen. Daarom werd ruime aandacht besteed aan een herstel van de 

handel en nijverheid in de hoop op fiscale meeropbrengsten.’
99

De inspanning van Wenen en Brussel 

om de wortels van het kwaad coherenter en doeltreffender te bestrijden,werden gekenmerkt door drie 

aspecten: centralisatie, rationalisatie en onderzoek. Omstreeks 1733 waren hervormingsplannen 

schering en inslag. Deze periode kan dan ook gezien worden als een nieuwe aanzet vanuit het centrale 

bestuur om de problemen anders aan te pakken. Karel VI verliet het pad van zijn voorgangers en 

werkte naar een moderner bestuur; een nieuw en verlichter pad werd ingeslagen. Het is vooral de 

verdienste van graaf von Harrach, dat het bestuur in de Nederlanden met een duidelijkere visie 

aangepakt werd. 

‘Vanaf de voor de nieuwe regeringsstrategie beslissende periode 1733-1735, werden de volgende  

maatregelen geleidelijk in praktijk gebracht: afschaffing van een reeks overbodig geworden ambten, 

herstructurering van het leger, verlaging van de interestvoeten, hervorming van de Raad van 
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Financiën, systematisch bestrijden van het geknoei in het beheer van de domeinen en in de provinciale 

en gemeentelijke boekhouding.’
100

 

Een constante in de gevoerde politiek van de Oostenrijkse gezagsdragers was, dat ze vooral oog 

hadden voor het gezond maken van de financiën van de ondergeschikte besturen. De van de 

provinciale staten geëiste beden en toelagen werden verdeeld onder de verschillende gemeenschappen. 

Het aandeel van een dorp dat zijn schuld niet kon betalen, kon niet ten laste vallen van de andere. De 

insolvabiliteit van een dorp had dus rechtstreekse gevolgen voor de financiën van de vorst. 

Ondertussen had te Brussel in 1732 graaf Frederik von Harrach het roer overgenomen van graaf 

Visconti. Hij verborg zijn politieke attributies onder de titel van hofmeester van Maria- Elisabeth. In 

tegenstelling tot zijn voorganger wenste von Harrach kordater op te treden op financieel gebied. Zijn 

stempel op het beleid zou dan ook een ommekeer teweegbrengen in de aanpak van het centrale 

gouvernement. 

Vanaf 1733 genoten de Zuidelijke Nederlanden een ander internationaal statuut dan de Habsburgse 

erflanden en werd het als neutreaal erkend. Dit had tot gevolg dat het buiten de door Wenen gevoerde 

oorlogen gehouden werd. De bevolking kon dit best appreciëren omdat het zo buiten de Poolse 

Successieoorlog en de Zevenjarige oorlog werd gehouden. 

3.1.3.1. De Staten van Vlaanderen, en in het bijzonder de stad Gent 

 

Het begin van de nieuwe politiek dateert precies van december 1733 toen een streng en deskundig 

raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, J. J. Bervoet, als regeringscommissaris voor Gent werd 

benoemd om er de stadsrekeningen te controleren.
101

 Het opmerkelijke aan deze aanstelling is dat de 

Grote Raad zich hier mee bemoeit, niet alleen omdat het niet binnen haar bevoegdheden past, maar 

ook omdat het om een stad in Vlaanderen gaat. De reden waarom de Grote Raad van Mechelen in 

Vlaanderen ingrijpt, heb ik niet kunnen vinden in de bronnen of in de literatuur. Zijn opdracht luidde 

als volgt: 

‘vous avez cessé absolument de payer les dites rentes sous prétexte que les revenus ne suffiraient pas 

aujourd’hui pour payer les frais de la régie de la ville.’
102

 Een herstelbeleid moest uitgestippeld 

worden, maar dit kon gebeuren op basis van gemeenschappelijk overleg, zo de stad wilde meewerken. 

‘pour concerter avec vous les moyens les plus convenables pour le rétablissement de la ville.’
103

 Dit 

was een milde procedure. Na 1750 zou Cobenzl ze door een meer autoritaire aanpak vervangen.  
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Negen maanden lang maakte Bervoet een studie van de administratie en het financieel beheer van de 

stad Gent. Zijn onderzoek bracht zoveel vreemde toestanden aan het licht en bracht hem zoveel 

ervaring bij, dat hij al vlug als financieel expert werd opgenomen in de Raad van Financiën te Brussel. 

Het onderzoek dat als een succes werd beschouwd, leidde in november 1734 tot de afkondiging van 

een financieel reglement voor het bestuur van de stad.
104

 In 1735 waren Karel VI en Maria-Elisabeth 

van oordeel dat het experiment moest herhaald worden. De controle van de rekeningen zou in de 

toekomst worden toevertrouwd aan commissarissen. De opzet van de regering was dat het experiment 

liefst zo snel mogelijk moest worden toegepast voor gans Vlaanderen. Ook in Brabant gingen er 

stemmen op om iets soortgelijks te implementeren, maar dan aangepast aan de wetgeving van Brabant. 

Zijn optreden, werkwijze en resultaten vormden de aanzet van een nieuwe politiek ten opzichte van de 

ondergeschikte besturen en werd het vertrekpunt van een evolutie die leidde tot de oprichting van de 

Jointe voor Besturen en Subsidiezaken.
105

  

3.1.3.2. Hernieuwde instructie voor de Raad van Financiën 

 

De enige van de drie Collaterale Raden die een nieuwe instructie ontving, was de Raad van Financiën. 

Dit wijst er nog maar eens op hoe belangrijk de overheidsfinanciën waren voor de vorst. Hoewel de 

nieuwe instructie een meer centrale politiek voor ogen had, mag dit niet zomaar aan Karel VI 

toegeschreven worden. Het is niet omdat doorheen de jaren hij de tendens had een meer modern beleid 

te voeren, dat hij er ook zelf achter stond. Dit valt goed op te maken uit de keizerlijke depeche van 22 

mei 1726, waarin Maria Elisabeth de Collaterale Raden elk een ontwerp voor zijn instructies doet 

opstellen, aangepast aan de tijdsomstandigheden.
106

 Tussen 7 augustus en 4 december was de Raad 

van Financiën hier eindelijk mee bezig.
107

Het ontwerp werd doorgestuurd naar het gouvernement op 3 

januari 1727, maar de Raad van State antwoordde pas op 7 april 1728.
108

Hierop zou het de komende 

jaren stil blijven tot er uiteindelijk een ordonnantie kwam op 28 januari 1733, met de nieuwe instructie 

voor de Raad van Financiën.
 109

 ‘De definitieve tekst wijkt wel sterk af van het voorstel dat de Raad 

van Financiën enkele jaren voordien had opgesteld, maar dit is mede te verklaren doordat de regering 

in Wenen de tekst systematisch gegroepeerd en aangevuld heeft met een reeks richtlijnen voor de 

ambtsuitoefening en een aantal directieven voor een spaarzamer financieel beleid.
110

De Oostenrijkse 

regering beoogde er wel een hardere centrale aanpak mee van de slechte financiële toestand en wilde 
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dat er een efficiënte saneringspolitiek op touw werd gezet. In volgende paragrafen zal hier kort op 

enkele belangrijke hoofdstukken worden ingezoomd. 

Het oorspronkelijke ontwerp van de Raad van Financiën voorzag maar twee artikelen in verband met 

de omschrijving van de thesaurierstaken, namelijk: de collocatie van stedelijke magistraatszetels en de 

verplichting om elk jaar een begroting voor te leggen.
111

De teruggekeerde versie vanuit Wenen 

daarentegen voorzag een iets uitgebreider stuk voor de leidinggevende ambtenaar en raadsleden en 

voorzag in maar liefst 66 artikelen. Het eerste artikel hierover vat de essentie goed samen. 

‘comme la direction principale de nos domaines, finances, aydes subsides et autres revenus, est à 

charge du trésorier général, il sera obligé de contribuer de tout son possible a leur augmentation et 

conservation et a la diminution et extinction de toutes les charges et dépenses excusables.’
112

 

Het belangrijkste onderwerp gelinkt aan deze scriptie is echter hoofdstuk 5, dat gaat over de 

primordiale taak van de Raad van Financiën: de vermeerdering van de vorstelijke inkomsten; en de 

vermindering van de uitgaven. 

Het ontwerp van dit hoofdstuk bestond uit een combinatie van bestaande traditionele middelen die 

reeds ondernomen werden (art. 155, 159, 162, 162) aangaande welke uitgavenposten vatbaar waren 

voor besparingen en welke vatbaar waren voor uitbreiding van de inkomsten.
113

Verder werd er ook de 

opdracht gegeven de oude schulden verder af te betalen, liefst zonder daarvoor nieuwe leningen te 

moeten aangaan (art. 160) en een verbod op domaniale delen te verpanden of te aliëneren.
114

  

De nieuwe maatregelen bestonden vooral uit administratieve maatregelen en mogelijke pistes waaraan 

geld kon verdiend worden. Zo werden onder meer verschillende onderzoeken ingesteld naar oude 

rekeningen om na te gaan of er geen onbetaalde slotrekeningen waren die dan ten voordele van de 

schatkist werden gebruikt. Verder werd er ook onderzocht of de kleine cijnzen afgekocht konden 

worden om met deze opbrengsten domeinrechten af te lossen. 

Een andere belangrijke vernieuwende reeks voorstellen kunnen we terugvinden onder hoofdstuk 8. Dit 

hoofdstuk gaat over de nieuwe organisatie voor de manipulatie van de staatsgelden. De kern van de 

zaak is dat in de toekomst voortaan alle staatsgelden via de ontvangers-generaal moesten passeren 

opdat de overheid een overzicht van de financiële toestand zou hebben.
115

 

Niet alleen de financiële kant werd vermeld, er werd ook voor het eerst een duidelijke administratieve 

grens getrokken. Voortaan bestond de raad uit een thesaurier-generaal, vier gewone en twee of meer 
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buitengewone raadsheren, en twee griffiers.
116

 Ieder moest deskundig zijn in zijn vak. ‘Les plus 

propres pour chaque département.’
117

 Verder werd het werk verdeeld over vier departementen: 

domeinen, beden en subsidies, in- en uitvoerrechten en handel. Laatstgenoemde bevatte een amalgaam 

aan subelementen. Samen met de in- en uitvoerrechten behandelden deze de gehele economie. 

Wat de precieze draagwijdte is van de instructie is moeilijk te bepalen: langs de ene kant worden de 

instructies vanuit de Raad opgevolgd, maar langs de andere kant zien we toch ook dat de centrale 

regering van zich laat spreken. Windey zegt hierover ‘… dat de instructie vermoedelijk beantwoordt 

aan het eigenlijke doel, zijnde een aanpassing aan de huidige omstandigheden. … op het eerste zicht 

lijkt dit dus te slaan op een politiek van hardere centrale aanpak t.o.v. de deficitaire toestand der 

schatkist.’
118

 Zelfs Harrach, nochtans de grote bezieler van het project, relativeerde het gunstige effect 

van de hervorming. Eén van de oorzaken voor het falen van het financieel beleid schreef hij toe aan de 

minder goede kwaliteit van het personeel.
119

 

Zoals echter vaak het geval is, staan tussen droom en daad praktische bezwaren. In de jaren die volgen 

maakt de Raad van Financiën gewag van goede intenties, maar weinig daadkracht. ‘l’évenement a fait 

voir, que la manière dont lesdites instructions ont été executés, par rapport à l’arrangement ordonné 

pour la recette des finances, n’a pas produit l’effet que S.M. en attendoit.’
120

  

3.2. De financiële politiek 

 

Een tweede deelaspect van een financiële revolutie zoals beschreven door Dickson, kan niet zonder 

financiële innovaties. Het is mede hierdoor dat steden op een andere manier geld konden ophalen. Zo 

heeft Engeland gebruik gemaakt van zijn ‘3 percent Consol’
121

, een lening tegen 3%, een ongezien 

lage interestvoet voor die tijd. De Republiek kon zich dan weer beroepen op zijn provinciale leningen, 

die mede gesteund werden door de VOC, waardoor ze ook tegen een lagere interestvoet van de hand 

gingen. 

Er zal trouwens niet alleen stil gestaan worden bij financiële innovaties, maar ook meer algemeen 

gekeken worden naar de financiële politiek. Dit moet bekeken worden vanuit het kader van de ‘rise of 

the fiscal state’, zodoende zal niet de volledige financiële politiek besproken worden, maar louter 

datgene dat van toepassing is. Een belangrijk element hiervan is het leger, aangezien de 18
e
 eeuw in de 
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economische geschiedenis gekenmerkt wordt als de fiscaal-militaire staat. De meerderheid van de 

inkomsten werden dan ook gebruikt voor het leger. De eerste zorg van elke overheid in de 18
e
 eeuw 

was dan ook te zorgen dat er genoeg inkomsten waren om de uitbouw van het militaire apparaat te 

ondersteunen. 

Figuur 1: Uitgaven voor defensie, 1725-1788, in gulden en percentages van de totale 

regeringsuitgaven.
122

 

 

3.2.1. Militaire uitgaven 

 

De reden dat er zo intensief naar geld wordt gezocht in de vroegmoderne staten is zonder meer de 

steeds stijgende financiële druk door het militaire apparaat. Dat de Zuidelijke Nederlanden in de 18
e
 

eeuw enorm veel aan het militaire apparaat uitgaven, kan niet ontkend worden. Algemeen mag gesteld 

worden dat de troepenmacht in de Zuidelijke Nederlanden aan het eind van de 17
e
 eeuw op ongeveer 

10.000 man geschat mag worden.
123

Het Barrièretraktaat verplichtte de keizer echter om een leger van 

18.000 man te hebben. Op een periode van een kleine twintig jaar een verdubbeling van de 

legertroepen doorvoeren, was voor een klein land zoals de Oostenrijkse Nederlanden onmogelijk. 

Daarom werd er beroep gedaan op troepen afkomstig uit het Duitse Rijk.
124

 

 

 

 

                                                           
122

 H. Coppens, De fnanciën, p. 239. 
123

 H. Van houtte,  Les occupations étrangères en Belgique sous l’Ancien Régime, vol 1, Gent, Van Rysselberghe 

en Rombaut, 1930, I, p. 53. 
124

 H. Coppens,  De financiën, p. 249. 



 
43 

Figuur 2: Ontwikkeling van de troepensterkte te onderhouden door de Krijgskas in de Oostenrijkse 

Nederlanden 1725-1788.
125

 

 

Dat dit voor een onmetelijke druk zorgde op de financiën, kan veelvuldig worden teruggevonden in de 

bronnen. De soldaten werden méér dan eens geconfronteerd met achterstallige soldij, en zelfs genoeg 

financiële middelen vinden om  in brood te voorzien voor de militairen, was in de beginjaren een 

lastige opgave.
126

 Prié haalt zelfs aan dat de situatie niet langer houdbaar is en dat de vroegere vorsten 

wel financieel bij sprongen. ’Je prendray la liberté de luy dire qu’il n’y a rien de si vray comme 

scavait encore mieux que moy que les fonds de ces pais ne sont aucunement proportionnés a la 

dépense et que ne venant point d’argent d’Allemagne comme y en venoit d’Espagne du tems passé.’
127

 

In de volgende paragrafen zal dan ook gepoogd worden om, de maatregelen die genomen worden door 

de centrale overheid, te beschrijven en te analyseren. 

3.2.2. De crisis van de openbare financiën  

 

Een beter voorbeeld van hoe de financiën in de beginperiode van Karel VI georganiseerd zijn, kan je 

niet vinden dan volgend citaat van Eugène aan Prié. ‘Il suffira de vous dire, Mgr., que les finances sont 
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dans une confusion et dans un epuisement diffisile (sic) a representer.’
128

 Dat er echter goede intenties 

waren viel ook niet te ontkennen. ‘Je vais que les finances aux Pays-Bas [intent] confusion et que leur 

mauvais système causse de la difficulté dans la formation des comptes mais comme l’intention est d’y 

remédier’ 

 

Tabel 1: Algemeen overzicht van de Rekeningen.
129

 

 1717 1719 

Ontvangsten in Br. Fl. 6.836.117 6.939.785 

Uitgaven in Br. Fl. 8.774.604 9.674.134 

Balans - 1.938.486 -2.734.348 

 

De beginperiode is dan ook ronduit dramatisch te noemen. Als gevolg van het Barrièretraktaat, werden 

de Zuidelijke Nederlanden niet alleen geconfronteerd met een jaarlijks onderhoud van 1.400.000 

gulden voor de Staatse troepen. Ook de opgebouwde schuld, ten belopen van een kleine 15 miljoen 

gulden van de vorige twee regeringen, werden als molensteen om de nek mee gezeuld. Zodoende 

werden de nieuwe Oostenrijkse gezagsdragers direct met een deficit opgezadeld. Hasquin durft zelf 

spreken van een chronisch deficit, want zoals tabel 1. hierboven aantoont, bedroeg het tekort 

respectievelijk 29,59% en 41,74% voor de jaren 1717 en 1719. Vooral de grote kost van de troepen 

neemt een significant grote portie van de uitgaven in beslag. Uit tabel 1. kan afgeleid worden dat voor 

het jaar 1721 de militaire uitgaven in totaal vier miljoen bedragen, of een kleine 40% van de totale 

uitgaven. De enige mogelijkheden die er daardoor nog over bleven waren: besparen, innoveren en 

alternatieve geldstromen aanboren.  

Dat dit voor het gouvernement geen gemakkelijk opdracht zou worden, stond bij voorbaat vast. Niet 

alleen werden de Oostenrijkse Nederlanden geteisterd door een recessie, de minste poging om wat aan 

het systeem te veranderen, kon meestal ook rekenen op flink wat tegenkanting van de gewesten. Het 

was zelf zo erg gesteld dat eind 1721 het gerucht liep dat het gouvernement het bankroet wilde 

uitroepen, maar Prié deed alles wat in zijn macht lag om dit te ontkennen.
130
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3.2.2.1. De procedure van de belastingen 

 

Karel VI veranderde niets aan de manier waarop belastingen werden opgehaald. Als voorbeeld neem 

ik de Staten van Vlaanderen, aangezien de Staten van Brabant eigen speciale privileges hadden en 

daardoor niet representatief zouden zijn voor de algemene gang van zaken.  

‘Naast de gewone of opende beden, kende men buitengewone beden, die niet periodiek terugkwamen, 

en die door de landsheer voor een specifiek doel, meestal oorlogsomstandigheden, werden gevraagd. 

De bedeprocedure verliep volgens een vast stramien: op verzoek van de centrale regering kwamen de 

Staten in plenaire zitting samen, om kennis te nemen van de ‘brieven van instructie’, waarin de 

gouverneur-generaal uiteenzette waarom het geld nodig was en waartoe het zou dienen. Na 

beraadslaging door de Statenvergadering werden de beden aan de vorst aangeboden onder de vorm 

van een ‘akte van presentatie’, waarin de Staten meestal ook voorwaarden formuleerden. De vorst kon 

dan de bede aanvaarden middels een ‘akte van acceptatie’. De inning der beden gebeurde per kwartier 

(Gent, Brugge, Ieper, Brugse Vrije) door drie zogenaamde Commiezen, die de gelden doorstortten aan 

de ontvanger-generaal van de beden, die een vorstelijk ambtenaar was. De opbrengsten kwamen voort 

uit enerzijds indirecte belastingen op wijn, bier, vee, zout …, en anderzijds uit een indirecte heffing 

volgens een verdeelsleutel, het ‘Transport van Vlaanderen’. De Staten inden ook belastingen voor 

eigen rekening, zoals het maalderijrecht, de barrièrerechten op een aantal steenwegen …, waarmee 

uitgaven eigen aan de Staten werden gefinancierd.’
131

 

3.2.2.2. De utopische droom van de état général 

 

Het gouvernement had moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om adequaat te kunnen regeren 

met kennis van de draagkracht van zijn nieuw verworven gewesten, wenste Karel VI exact ingelicht te 

worden over inkomsten en uitgaven
132

. Dit kan als een voorbeeld beschouwd worden van het feit dat 

ook de Oostenrijkse monarchie geleidelijk in de richting van een fiscaal-militaire staat evolueerde. 

Eén van de manieren om te achterhalen hoe de Oostenrijkse Nederlanden er voor stonden, was het 

opstellen van een état général, een utopische droom van de Bourgondische hertogen. De gevraagde 

état général die alle inkomsten en uitgaven op elk bestuursniveau weergaf en als basis voor het beleid 

kon dienen, kwam er niet tijdens Karels regeerperiode. Wel werden minstens vijf états prévisionnels of 

bilans opgemaakt, die uitgingen van de geschatte inkomsten en uitgaven en die met meer of minder 
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lacunes toch enig inzicht gaven in het financiële bestel
133

.
 
Deze bilans moesten verhinderen dat er nog 

langer betalingen werden geassigneerd op reeds belaste fondsen. ‘De eerste orders voor het opmaken 

van een algemene staat gaf de keizer al in september 1717. Prié speelde deze snel door naar de 

raadsheren van Financiën. Het overzicht dat in 1717 werd opgestuurd, voldeed echter allerminst aan 

de wensen van de keizer, die prompt ordonneerde een nieuwe en vollediger staat op te maken vanaf 

het begin van Priés ambtsperiode. Ook de overzichtsstaten die in 1719 en 1721 werden opgestuurd, 

waren volgens Karel VI niets meer dan projecten.’
134

  

‘De bron van alle problemen was de grote ondoorzichtigheid van de overheidsfinanciën. Die 

bestonden uit een ingewikkeld kluwen van onder- en nevengeschikte kassen die na het afhouden van 

eigen werkingsmiddelen en het volbrengen van allerhande betalingen telkens slechts het overschot 

naar een hoger niveau overhevelden. Hierdoor was de ware omvang van de budgetten op elk niveau 

vaak onduidelijk. Bovendien liepen de boekhoudkundige jaren van de kassen niet parallel en was het 

soms jaren wachten vooraleer rekeningen nagezien en gesloten werden. Nadat in 1724 een vierde en 

meer verfijnd bilan werd opgestuurd, verviel deze traditie.’
135

 

De grote droom van een compleet overzicht van de overheidsfinanciën, werd echter maar gerealiseerd 

in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Raar maar waar, Coppens toonde zelfs aan dat de Oostenrijkse 

Nederlanden een netto-ontvanger waren. Hiermee bedoelt hij dat na aftrek van werkings- en andere 

uitgaven, de Oostenrijkse Nederlanden een batig saldo hadden op de binnenlandse betalingen.
136

Het 

batig saldo is echter heel miniem
137

, zodat het inderdaad in de praktijk, gecombineerd met de complete 

chaos in de administratie, aangevoeld werd alsof er een schrijnend tekort was. Deze bevindingen 

contrasteren helemaal met die van Hasquin, die beweerde dat er een chronisch deficit was, zoals 

aangetoond in tabel 1. De verklaring die Thomas Goossens hiervoor aanhaalt is dat tijdens de 

beginperiode van Karel VI, de betaling van de troepenmacht gedecentraliseerd is verlopen en voor 

rekening kwam van de kolonels en de kapiteins.
138

 Verder haalt hij ook aan dat een aantal betalingen 

waarschijnlijk buiten het kennisveld van het centrale bestuur is gebeurd, wat mee de discrepantie 

tussen de cijfers van Coppens en die van Hasquin moet verklaren.
139
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3.2.3. De admodiatiepacht 

 

Dat de overheid getroffen werd door de beperkingen opgelegd door het Barrièretraktaat werd nog 

maar eens pijnlijk duidelijk met het douanebeleid. Het spelen met douanetarieven was een dankbare 

techniek om extra inkomsten voor de overheid te bekomen. In het Barrièreverdrag werd er echter een 

verbod opgelegd aan de Oostenrijkse Nederlanden om aan de tarieven te komen, zodat de bondgenoten 

geen extra taksen konden opgelegd krijgen.
140

 

Algauw werd er dan ook door de centrale overheid gezocht naar andere manieren om aan extra 

inkomsten te geraken. Een eerste succes werd geboekt met de introductie van de admodiatiepacht, dat 

onder Prié consequent werd toegepast. Admodiatie was een variant van verpachting, waarbij de 

pachter-admodiateur niet alleen een vastgesteld bedrag aan de staatskas stortte maar waarbij ook de 

meeropbrengst verdeeld werd tussen staat en pachter. Naast verpachting onderscheidt men 

(staats)regie, waarbij de staat (of een stad of een gewest) zelf voor de inning van de inkomsten instond. 

De totale ontvangst ging dan wel naar de overheid, maar vaak was het resultaat onbevredigend door de 

financiële ondeskundigheid van het personeel en gebrek aan controle over de ontvangstkantoren.
141

 

Deze fiscale innovatie werd al toegepast onder Anjouaans bewind, maar echt volop ontplooid in de 

eerste decennia van Karel VI zijn bestuur. De aanzet onder het Oostenrijkse bewind kwam reeds in 

1717, toen het gouvernement begon met de voorbereiding van de admodiatie van de in- en 

uitvoerrechten.
142

De vraag naar een admodiatie kwam niet alleen van bovenuit, ook vanuit de 

commerciële klasse waren er gegadigden die met de overheid een admodiatiepacht wouden 

afsluiten.
143

Langs de andere kant wordt de admodiatie ook gevraagd vanuit de Republiek. De 

Republiek zag in het systeem van de admodiatie een garantie voor de jaarlijkse betalingen van het 

Barrièretraktaat. ‘… le projet fait pour le nouveau traité de Barrière touchant l’article du subside… le 

système d’un certaine nouveauté… l’admodiation’
144

 

Op 15 juli 1718 werd het contract opengesteld aan de meest biedende. Er kwam echter niemand 

opdagen, zodat Prié over bleef met de twee aanbestedingen die hij had gekregen tijdens de 

voorbereiding. Enerzijds een groep rond de persoon van Stotelet, anderzijds een groep rond de persoon 

van Misson. Uiteindelijk was het een compromis belge dat de oplossing bood. Op 1 september 1718 
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ging het nieuwe admodiatiecontract in. Het werd niet verkocht aan één groep, maar het waren Stotelet, 

Misson en Béchemont, die de admodiatie-pachters werden.
145

 

De landvoogd gaf de admodiateurs wel het advies om met Zuid-Nederlanders te werken in de hoop dat 

zij op termijn konden meedingen naar het contract en om het vertrouwen te winnen onder de 

bevolking. Een andere motivatie die zeker ook meespeelde was, dat de ingezetenen van de gewesten 

op deze manier de kans kregen om zich te bekwamen in de fiscale materie.
146

 Het contract afgesloten 

voor een termijn van zes jaar, zou hem geen windeieren leggen. Mede dankzij de ontluikende 

overzeese handel – door de Oostendse Compagnie - brachten de douaneinkomsten de eerste zes jaar 

609.837 gld. extra aan invoerrechten op.
147

 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de keizer in 1724, na afloop van het contract een nieuw en 

hogere deal dacht te kunnen sluiten. ‘J’espère de rendre bientôt un nouveau service a sa majesté… 

c’est de porter les droits d’entrée et sortie  avec l’excroissance jusqu’a deux millions pendant la 

présente admodiation et de mettre les choses en état que l’on pourra pousser la forme [fiace] 

jusqu’aux dits deux millions a la nouvelle admodiation que l’on fera dans trois ans sans y comprendre 

l’excroissance qui montera a une somme assez considérable.’
148

Prié sluit zijn correspondentie af met 

het verlangen om een zo hoog mogelijke admodiatie te ontvangen, om zo een groot gedeelte van de 

troepen te kunnen betalen. 

Begin 1725 werden de douanerechten verpacht voor 2.054.000 Br. Fl. courant.
149

Weldra draaide de 

tweede verpachting op een financiële ramp uit. Allereerst hadden de nieuwe pachters moeilijkheden 

om hun voorschotten te betalen aan het gouvernement. In die mate zelfs zo moeilijk, dat Prié hoopte 

dat er een nieuwe aanbestedingsronde kon gehouden worden.
150

Prié hoopte dit omdat hij liever 

Stotelet een tweede pachttermijn had zien kopen. De achterliggende reden hiervoor is dat hij meende 

dat Stotelet over meer kennis en kapitaal beschikte en dus een geschiktere kandidaat zou zijn.
151

 Ook 

de Republiek had zijn mening over de nieuwe admodiateurs. Zij kloegen over het feit dat pachters te 

laat waren met hun, volgens het Barrièretraktaat vastgelegde bedrag.
152

De doodsteek voor het tweede 

admodiatiecontract kwam er evenwel pas toen de Oostendse Compagnie in 1727 haar taken moest 

staken. De gehele onderneming draaide uit op een sisser en zou vanaf 1735 overschakelen op een 
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regiestelsel.
153

 De Raad van Financiën nam de inning terug in eigen beheer en richtte er een apart 

bureau voor op namelijk het  Bureau de la Régie.
154

 

Tijdens de hoogdagen van de admodiatie onder Stotelet, had Prié de gedachte om ook de 

domeininkomsten te verpachten. Dit riep echter heel wat meer protest op dan dat het geval was voor 

de invoer- en uitvoerrechten. De keizer zelf wou nog een stap verder gaan met een algemene 

admodiatie.
155

Zover zou het evenwel nooit komen. Niet alleen was er enorm veel protest van de 

Rekenkamer en de Raad van Financiën uit schrik om één van hun stokpaardjes te verliezen
156

, maar 

ook wegens het conservatisme in enkele gewesten. Méér succes werd echter geboekt in enkele 

gewestelijke fondsen.
157

 De eerste jaren verliep alles naar wens voor de overheid, maar het vinden van 

pachters werd steeds moeilijker. Hoewel Karel VI duidelijk een meer centraal beleid wou voeren, 

waren het de instellingen op gewestelijk en regionaal niveau die tijdens de economische moeilijke 

periode voor de continuïteit van het bestuur zorgden. 

De bedoeling van de admodiatiepacht was om zo efficiënt mogelijk de gelden te innen om zo de winst 

te maximaliseren. Deze nieuwe techniek had een paar sterke troeven in economisch mindere tijden. 

Ten eerste was de (centrale) overheid zeker van inkomsten. Ten tweede werd de winst verdeeld tussen 

staat en pachter en ten slotte had de staat een blijvend overzicht op de inkomsten. Dit laatste was een 

enorme meerwaarde, want er werd eindelijk klaarte geschapen in de wirwar aan rekeningen, terwijl de 

kost van de dure administratie achterwege werd gelaten. Bovendien was deze fiscale innovatie ideaal 

vanwege de onmogelijkheid om douanetarieven te verhogen wegens buitenlandse druk (cfr. supra.) en 

de beperkte mogelijkheid om indirecte belastingen te verhogen door tegenstand in de Staten.
158

 

3.2.4. Verschillende saneringsmiddelen 

 

Karel VI voerde ook nog andere financiële maatregelen in om de overheidsuitgaven te saneren. Een 

eerste maatregel was de verhoging van het medianaat
159

, ook wel de ambtstaks genoemd. Deze vorm 

van geldcreatie was van bij de oorsprong verbonden met de financiële moeilijkheden van de vorst. Het 

probleem met het medianaat is dat het zichzelf in stand houdt. Er kon slechts een nieuwe ambtenaar 

benoemd worden, als hij op zijn beurt een half jaarloon voorschiet of de vorige had uitbetaald.
160

 Op 

deze wijze werd het administratieve ambtenarenapparaat vergiftigd. Karel VI werd op deze manier 
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geconfronteerd met een tweede schuld, maar één die veel minder zichtbaar en voelbaar 

was.
161

Desondanks zorgde deze praktijk voor de centrale overheid wel voor een aardige stuiver. Zoals 

uit figuur 3. af te leiden valt, is er een duidelijke tendens in de inkomsten uit het medianaat (kol. II). 

Onder de eerste jaren van Karel VI zien we opmerkelijk hoge vijfjaarsgemiddelden met een uitschieter 

voor de periode 1725-1729 tot 242.159 gulden, of omgerekend gemiddeld 48.431 gulden per jaar. Na 

deze piek zien we een stelselmatige daling, om zich daarna te stabiliseren tussen 4000-15.000 gulden 

per jaar. De nieuwe wind van het gouvernement is duidelijk af te leiden (kol.2). Vanaf 1735 wordt er 

opmerkelijk minder geld verdiend aan het verkopen van ambten. Het medianaat wordt namelijk als een 

teken van zwak bestuur beschouwd in de literatuur.
162

  

Figuur 3: Hoofdbestanddelen van de incidentele ontvangsten, 1680-1788.
163

 

 

Een andere maatregel, die niet populair was bij de lokale besturen en elites, was de conversie van een 

aantal leningen van 6% naar 4%
164

. Dit was voor de overheid een belangrijk middel om de fiscale druk 

van de rentebetalingen te verlichten.  Een laatste grote saneringspost was de centralisatie en 

hervorming van de militaire administratie, het leger en de financiën, aangezien deze het grootste deel 
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van de uitgaven van de overheid uitmaakten. In deze paragraaf zal slechts kort gefocust worden op het 

leger
165

, voor een uitvoerige hervorming van de financiën. (cfr. supra.) 

‘Niet alleen de Raad van Financiën werd hervormd, ook de bestaande Rekenkamers werden 

samengevoegd in één instelling met als hoofdzetel Brussel. De bedoeling van von Harrach was van 

budgettaire aard. Hij wou besparen op de werkingskosten én de publieke gelden beter laten 

beheren.’
166

 

Dat het programma van financiële gezondmaking vóór 1725 amper succesvol was, had echter vooral te 

maken met structurele aspecten. Er heerste een economische crisis en dit beseften ook de 

verantwoordelijken in Brussel en Wenen. Daarom werd ruime aandacht besteed aan een herstel van de 

handel en nijverheid in de hoop op fiscale meeropbrengsten. 

Het economische herstel zou er uiteindelijk ook komen, maar het zou nog een decennia op zich laten 

wachten. Met het inslaan van een nieuwe weg door de overheid, werd een duidelijke signaal aan de 

economie gegeven. Vanaf 1735 zien we dan ook de eerste tekenen van een herstellende economie. Een 

beter economisch klimaat leidde tot een stijging van de prijzen en dus een verhoging van de 

inkomens.
167

 Het was wel een economisch herstel dat werd getest op zijn weerbaarheid. Na een licht 

herstel van een crisis die enkele decennia duurde, voltrok zich nog één laatste schok in de vorm van de 

Oostenrijkse Successieoorlog.  

3.2.5. De Oostendse Compagnie 

 

De Oostendse Compagnie was voor het Oostenrijkse bewind een economische opportuniteit die volop 

werd benut. In Wenen en in de gehele Westerse wereld was er een besef gegroeid dat om meer fiscale 

inkomsten te bekomen, een heropleving van de economie nodig was. Deze gewaarwording van het 

Oostenrijkse bewind viel samen met het ontluiken van de overzeese handel.
168

 

De Oostendse Compagnie zag het levenslicht in 1722, maar zou pas daadwerkelijk in actie treden in 

1724. In tegenstelling tot voorgaande financiële gezondheidsinitiatieven (cfr. supra.) werd de 

Oostendse Compagnie vlot aanvaard door de onderdanen. Dit blijkt uit de beursgang in augustus 1723, 

waar op de eerste dag al twee derde van het kapitaal werd opgehaald. Bij de admodiatie 

pachtcontracten moesten eerst maandenlange onderhandelingen gevoerd worden.  
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De Compagnie heeft niet zo een klinkende naam als de VOC of de EIC, maar was wel degelijk een 

belangrijke speler. Tussen 1725 en 1728 beheerste de Compagnie 58% van de Europese thee-import. 

Hierbij moet wel gezegd worden dat de bijdrage van andere producten eerder bescheiden was.
169

 

Toch boezemde de Oostendse Compagnie de maritieme mogendheden angst in: ze beschouwden de 

Compagnie als een bedreiging voor hun eigen marktaandeel. Het hek was pas helemaal van de dam 

toen Spanje de Vrede van Wenen ondertekende, die gepaard ging met een handelsverdrag die de 

Compagnie bevoorrechtte. De Compagnie kreeg toegang tot de Spaanse havens en Spanje beloofde 

militair bij te springen wanneer ze werd aangevallen door derden.
170

 De maritieme mogendheden 

voelden zich nu echt bedreigd in hun commerciële belangen en het was Londen die van de afschaffing 

van de Oostendse compagnie een nationaal punt maakte. 

De Republiek poneerde, dat met de oprichting van de Oostendse Compagnie het Barrièreverdrag werd 

geschonden, wat voor hen onaanvaardbaar was. Verder vonden ze ook dat ze in hun gelijk werden 

gesteld door de artikels van de Vrede van Münster. Toen Spanje zich terugtrok uit  het handelsverdrag 

kwam Oostenrijk alleen te staan tegen twee enorme mogendheden en dit was voor Karel VI dan ook 

het signaal om de Oostendse Compagnie in 1727 op te schorten en in 1731 helemaal te ontbinden.
171

 

De ambitie van de Oostenrijkse Nederlanden om in navolging van Engeland een koloniaal systeem uit 

te bouwen dat het mogelijk zou maken om een volwaardige fiscaal-militaire staat te worden, mislukte. 

Oostenrijk zou op een andere manier de fiscale -(militaire) staat moeten bereiken. 

3.2.6. Geldophaling via de financiële markt 

 

Omwille van de strategische belangen van de Zuidelijke Nederlanden werd door het Anjouaanse 

regime regelmatig geld gestort. De overname van de Zuidelijke Nederlanden door Karel VI maakte 

een einde aan deze praktijken. De Spaanse Successieoorlog had voor een financiële kater gezorgd in 

Wenen,
172

 van een verdere subsidiëring kon dan ook geen sprake zijn. Een lichtpunt voor Karel VI was 

wel dat voor de oprichting van de Oostenrijkse Nederlanden, Habsburg afhankelijk was van het 

bondgenootschap tussen Engeland en de Republiek. Voor Oostenrijk was dit bondgenootschap een 

gouden zet, want naast de garantie op subsidies, openden zich voor de keizer ook de Londense en 

Amsterdamse kredietmarkten.
173

Vooral voor de financiering van de Turkse en Poolse oorlogen, zien 

                                                           
169

 K. Van Gelder, Tien jaar trial-and-error, p. 284. 
170

 M. Huisman, La Belgique commerciale sous l'Empereur Charles VI. La Compagnie d'Ostende. Etude 

historique de politique commerciale et coloniale. Bruxelles-Paris. (diss. doct. de l’Université libre de Bruxelles. 

Faculté de philosophie et lettres) 1902, p.321-331. 
171

 K. Van Gelder, Tien jaar trial-and-error, p. 284-85. 
172

 O. Pickl, “Die Österreichische Staatsschuld im 18./19. Jahrhundert.” In: La dette publique aux 18. Et 19. 

Siècles, son dévelopment sur le plan local, régional et national, 9(1980),1, p. 109. 
173

 V.G. Otruba, “Die Bedeutung Englischer Subsidien und Antizipationen für die Finanzen Österreichs 1701 bis 

1748.” In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 51(1964), 2, p. 214. 



 
53 

we dat Oostenrijk hier beroep op doet.
174

 Als we het werk van Herman Coppens over de financiën erop 

nalezen, dan stellen we vast dat dit evenwel niet opging voor de Oostenrijkse Nederlanden. ‘Tot 

omstreeks 1760 richtte het gouvernement zich bij voorkeur tot de Brabantse en Vlaamse instanties, die 

een beroep konden doen op een rijke kapitaalmarkt. Beide gewesten genoten een faam van 

kredietwaardigheid die de centrale overheid lange tijd moest missen.’
175

 

Langs de andere kant is het niet verwonderlijk dat de Oostenrijkse Nederlanden hier niet mee van 

profiteren. De financiële relatie tussen de Oostenrijkse erflanden en de Zuidelijke Nederlanden was 

gebaseerd op een consequent financieel separatisme.
176

 ‘Tot medio jaren ’50 van de 18
e
 eeuw werden 

de leningen in de Zuidelijke Nederlanden genegotieerd door Brussel. Voor de Oostenrijkse 

Nederlanden bleef dit een volkomen neutrale operatie, gebaseerd op de strikte scheiding van de 

financiën. De betrokkenheid van de regering te Brussel was deze van makelaar, de regering te Wenen 

betaalde de verschuldigde bedragen voor rente en kapitaalaflossing.’
177

 Deze politiek zal tot aan de 

Zevenjarige Oorlog aangehouden worden om dan, wegens praktische bezwaren, over te schakelen op 

geldtransfers naar Oostenrijk. Net zoals voor haar eigen leningen, was de regering te Brussel dus 

aangewezen op de Staten om het benodigde kapitaal op te halen.  

3.3. Publieke schuld 

 

Eén van de pijlers van Dickson zijn financiële revolutie is de steeds stijgende nationale 

overheidsschuld. Het is hier de bedoeling om na te gaan of onder het bewind van Karel VI iets 

soortgelijks is gebeurd. 

In situaties waarin de centrale overheid de belastingen niet wou verhogen, kon ze bij kritieke 

omstandigheden bij de Staten en de lokale besturen een lening aangaan. De aflossing van de intrest en 

het geleende kapitaal kon daarna van subsidies worden afgetrokken. Het bekendste voorbeeld hiervan 

was Brabant, dat zijn volledige bede zag verdwijnen door intrestbetaling.
178

 

De publieke schuld van de centrale staat bleef eerder beperkt tot midden jaren ’50. Er was wel een 

stijgende lijn te zien in de totale overheidsschuld, maar deze bleef op een beperkt niveau. Onder   

Karel VI evolueerde de rechtstreekse staatschuld voor de periode 1720-1725 van 92.168 gulden naar 

291.313 gulden voor de periode 1735-1739, oftewel een stijging van 1,7% naar 5,2% van de totale 

regeringsuitgaven.
179
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Figuur 4: Uitgaven voor de rechtstreekse publieke schuld van de centrale overheid, 1725-1788.
180

  

 

De totale overheidsschuld van de Oostenrijkse Nederlanden bestond uit drie componenten. Naast de 

eerder vernoemde rechtstreekse publieke schuld was er ook nog de Hollandse publieke schuld – die 

was overgenomen bij bepaling van het Barrièretraktaat – en als laatste de schulden die door de Staten 

van Brabant voor rekening van de centrale overheid waren aangegaan. 

Doorheen de legislatuur van Karel VI is er een evolutie vast te stellen in de onderlinge verdeling van 

de totale overheidsschuld. Voor de eerst jaren van zijn bestuur zijn het vooral de Hollandse publieke 

schulden die verantwoordelijk zijn voor 59,7% van de totale schuld. Vanuit de centrale regering is er 

dan ook de stimulans om zo snel mogelijk deze Hollandse schuld af te betalen, door goedkopere 

binnenlandse leningen.
181

  

De ingreep die echter bepalend gaat zijn voor de evolutie van de totale overheidsschuld, is de 

overname van de schulden aangegaan door Brabant. Tussen 1729 en 1738 werden de domeinrechten, 

de hypotheken op de postinkomen en de inkomsten van het douanekantoor van St.-Filips gelicht.
182

 

Hierdoor nam tegen het eind van de regeerperiode van Karel VI de omvang van de Hollandse leningen 

af maar werd vervangen door de publieke schuld van Brabant, die een kleine 73% van de totale 

schulden ging uitmaken. Tegelijkertijd met de wijziging van de verhouding steeg de totale schuld van 

1.067.813 gulden voor de periode 1725-1729 naar 2.060.972 gulden voor de periode 1730-1734 om op 

het eind van Karel VI zijn regeerperiode op 1.517.044 gulden te bedragen. 

3.4. Het bankwezen 

 

‘Het lijkt enigszins bevreemdend dat de Oostenrijkse Nederlanden nooit een openbare bank opgericht 

hebben, niettegenstaande de bloei van publieke wisselbanken in verschillende steden der nabuurlanden 
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en de oprichting van de eerste centrale banken in de hedendaagse betekenis van het woord. De 

oprichting van een bank door de stad Wenen in 1703 en haar omvorming tot staatsbank in de tweede 

helft der 18
e
 eeuw, vinden alhier evenmin opvolging. Toch worden op verschillende ogenblikken min 

of meer ernstige pogingen ondernomen, zowel van particulieren als van regeringinstanties.’
183

 

Een eerste project zijn de experimenten van John Law in Frankrijk. Deze van oorsprong Schotse 

econoom was één van de eerste economische wetenschappers. Zijn meest bekende theorie was de 

uitgifte van papiergeld gedekt door de goud of zilvervoorraad van een land. Volgens Law was de 

welvaart van een land afhankelijk van de hoeveelheid betalingsmiddelen in omloop: papiergeld, dat op 

zich geen waarde heeft, zou zo de handel stimuleren.
184

 

Law had zijn inspiratie opgedaan in de Republiek, het financiële hart van Europa. Het was in 

Amsterdam dat hij geïnspireerd werd door de Amsterdamse Wisselbank. Deze wisselbank gaf 

papieren wissels uit, die gedekt waren door de reserves van kooplieden en ondernemingen, en zo 

transacties zonder muntgeld mogelijk maakten. Volgens hem was de welvaart van Holland aan dit 

systeem te danken. De volgende jaren zwierf hij door Europa, tot hij uiteindelijk geconfronteerd werd 

met een situatie waarin hij zijn theorieën in de praktijk kon omzetten. 

Frankrijk was in 1716 door de vele oorlogen van Louis XIV financieel aan de afgrond geraakt. Door 

de hoge kosten was er weinig muntgeld in omloop en aangezien en voor het slagen van nieuw 

edelmetaal oude munten nodig zijn, was dit zo goed als onmogelijk.
185

 

Law zijn oplossing voor Frankrijk was de oprichting van een nationale bank, aangevuld met een 

staatsonderneming voor de handel. Aangezien handel en industrie meer kapitaal nodig hadden dan de 

particuliere banken konden voorzien, was de staat genoodzaakt een centrale bank op te richten die 

krediet kon verschaffen. Het grondbeginsel van dit alles was de uitgifte van papiergeld wegens de 

onmogelijkheid om edelmetaal te slaan. De Franse overheid zag het idee wel zitten, maar besloot toch 

om het als een privé initiatief te laten voltrekken, en in 1716 werd de Banque Général Privée 

opgericht. Het eigen vermogen van de bank bedroeg slechts ¼ van het startkapitaal, de rest was 

aangevuld met obligaties. De rente werd vastgelegd op een percentage tussen de 3% en de 6%, waar 

normaal in die tijd 30% de norm was.
186

 

De eerste jaren waren zo een succes dat de Franse overheid besloot om na twee jaar alle verrichtingen 

via de bank van Law te laten verlopen. De bank werd tevens omgevormd tot een Banque Royal. De 

industrie kende een bloei tot zolang Law de schuldtitels kon terugbetalen. Dit was echter op lange 
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termijn niet houdbaar, aangezien het publiek begon te speculeren. Het zinkende schip werd verlaten, 

de obligaties werden omgewisseld in edelmetaal en het waardeloze papier bleef achter. In 1720 was de 

eerste bankencrisis avant la lettre een feit. De overstap naar papiergeld werd hierdoor met enkele 

decennia vertraagd.  

In 1720 zijn er twee Franse financiële avonturiers, Marsaut en du Peray, die een plan hadden voor de 

oprichting van een onderneming samengesteld uit twee departementen. Het ene departement zou zich 

oriënteren op handel met Indië, het andere departement zou dienst doen als bank. ‘De bank zou over 

het ganse land fondsen beschikbaar stellen, zodat de regering bij haar geldovermakingen tussen 

verschillende steden geen wisselverliezen meer zou lijden. Volgens Marsaut en du Peray moest de 

zetel in Brussel gevestigd zijn en de bijzetel in Wenen.’
187

 De bank zou een vergunning verkrijgen om 

biljetten uit te geven voor een waarde van in totaal 30 miljoen.
188

 

Een onderzoekscommissie onder leiding van Prié, raadsheer de Castillon en enkele bekende 

negocianten waaronder Proli en Cloots, moesten de haalbaarheid van de onderneming nagaan. De 

negocianten waren bij voorbaat tegen het plan gekant, aangezien ze zelf probeerden om een octrooi los 

te krijgen voor een geprivilegieerde bankinstelling.
189

 Prié is eerder praktisch van aard. Hij brieft 

Eugène de Savoie dat zo een initiatief elke zin met de realiteit verloren heeft en dat indien men zou 

willen proberen deze plannen toch uit te voeren, het beter geschikt zou zijn om Vlaamse kandidaten te 

zoeken, die niet zo een wisselvallig humeur hebben en geen gebrek aan doorzettingsvermogen.
190

 

In de jaren ’20 van de 18
e
 eeuw was het alsof de commerciële handelaars aanvoelden dat de 

Oostenrijkse regering ook met een handelscompagnie wou starten. Vanuit onze buurlanden kwamen 

allerlei verzoeken binnen om in ons land een publieke bank op te richten, in de hoop mee te springen 

op de hausse van de Compagnie. 

‘Ook vanuit Engeland zijn er pogingen om in onze contreien publieke banken op te richten. Bij de 

keizerlijke vertegenwoordiger te Londen komen in 1720 voorstellen binnen voor de vestiging van een 

verzekeringsmaatschappij te Oostende. De voornaamste bezigheden zouden zijn: discontering van 

wisselbrieven, leningen op onderpand en de financiering van handelsondernemingen. Verder zou de 

bank aan de regering voorschotten verstrekken tegen gematigde interestvoet. De bank zou 

daarenboven aan de Hollanders de 12 miljoen gulden terugbetalen waarvoor de opbrengsten van de in- 

en uitvoerrechten als waarborg dienden.’
191
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Markies de Prié is zeer gecharmeerd door het voorstel, maar hij legt de bank wel een verplichting op. 

Ze zouden zich moeten beperken tot het bank- en verzekeringswezen, maar op het moment van de 

waarheid, worden de financiers geconfronteerd met de ineenstorting van de Engelse Zuidzee -

Compagnie. Getroffen door de crisis die hierop in Engeland uitbreekt, moeten de oprichters van hun 

oorspronkelijke plannen afzien . 

Nog vóór de plannen van de Franse financiers ter sprake komen, heeft Prié zelf een plan betreffende 

de oprichting van een bank in zijn hoofd. Er zou sprake zijn van een deposito- en circulatiebank. De 

ontworpen bank zou de delging der schulden aan de Verenigde Provincies overnemen en aldus aan de 

regering wisselverliezen besparen.
192

 Ook dit zal echter geen succes worden. 

‘In de jaren ’20 van de 18
e
 eeuw bestaat er dus een sterke stroming ten gunste van de oprichting van 

iets dat we min of meer als een  publieke bank kunnen beschouwen. Deze publieke bank zou onder 

meer als staatskassier optreden en wellicht een octrooi voor een biljettenuitgifte verkrijgen. Dat geen 

enkel plan verwezenlijkt wordt, is in de eerste plaats aan gebeurtenissen in het buitenland te wijten: het 

ineenstorten van de verzekeringsmaatschappij, maar vooral het bankroet van John Law en zijn 

systeem. Ondanks zijn inspiratie heeft deze Schotste financier de ontwikkeling van het geldwezen met 

verschillende decennia vertraagd.’
193

 

De mislukking van Law blijft gans de 18
e
 eeuw voelbaar. Hoewel het systeem zijn degelijkheid heeft 

bewezen, blijft er in vele geesten een terughoudendheid tegenover bankbiljetten, zelfs indien ze met 

het karakter van de biljetten uitgegeven door Law niets te maken hebben. 

‘ Sans parler des effets du sistème de Law, qui à la vérité n’ont été funestes que par l’abus qu’on en a 

fait, mais qui se sont fait sentir aux Païs-Bas plus vivement qu’ailleurs, à cause du voisinage de la 

France.’
194

 

‘Daar niettemin de openbare wisselbanken in de steden der republiek zich zonder merkbare 

moeilijkheden handhaven, komt op geregelde tijdstippen de gedachte aan een eigen bank terug. 

Wanneer in 1728 graaf Goswin Arnoul de Wynants lid van de opperste raad te Wenen een onderzoek 

naar de middelen van een herstel van handel en nijverheid onderneemt, aanvaardt hij de mogelijkheid 

om te Antwerpen of elders een bank op te richten naar het voorbeeld van Amsterdam.’
195

 De 

Oostenrijkse Nederlanden worden op het gebied van de oprichting van een publieke bank steeds 

geblokkeerd door het particularisme van de negocianten. Deze keer is het de Antwerpse bankier Pret 

die zich hiertegen verzet.
196
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Particuliere belangen zullen enkele tientallen jaren later opnieuw de oprichting van een staatsbank in 

de weg staan, zoals ze ook méér dan een eeuw later zullen pogen - dan echter tevergeefs - de 

oprichting van de nationale bank van België te beletten.
197

 

In de 18
de

 eeuw blijft echter wel de verzuchting ‘qu’avant peu d’années nous pourrons avoir une 

banque florissante aux pays-bas … autre réflection d’estat qui suggere les moyens et prouve que les 

Pays-Bas autrichiens peuvent abonder en or et en argent aussy bien qu’en especes. ‘
198

 

3.4.1. De financiële elite 

 

In de beginperiode van de Oostenrijkse Nederlanden doet het gouvernement veelvuldig beroep op de 

bankiers, aangezien het af te rekenen heeft met grote financiële moeilijkheden. Dit is zo ontstaan door 

de neiging om de dienst van de staatskassier hoofdzakelijk bij één bankinstelling te centraliseren, 

hetgeen de regering niet belet op andere bankiers een beroep te doen, wanneer de gelegenheid zich 

voordoet. In de beide voorafgaande eeuwen schijnt die centralisatie eveneens te bestaan en het aantal 

regeringsbankiers is alleszins beperkt.  

Het duurt dan ook niet lang of de regering gaat de bankiers belasten met het innen van tolrechten en 

het overmaken van deze gelden aan de Republiek in het kader van het Barrièretraktaat.
 199

 De bankiers 

zijn steeds op zoek naar manieren om investeringen te vergroten. Het duurt dan ook niet lang of ze 

gaan zich bezig houden met internationale geldtransfers en overheidsleningen. De interactie tussen het 

centrale gouvernement en enkele bankiersfamilies, waaronder Proli, Pret en Nettine, is tijdens 

sommige periodes zo sterk dat de overheid ze een geprivilegieerde status verschaft als staatsbankier. 

De erkentelijkheid van het centrale gouvernement tegenover de bankier kan zelfs zo ver gaan dat de 

overheid hem tot de adelstand benoemt. Gedurende de 18
e
 eeuw hebben ook verschillende andere 

bankiers financiële prestaties voor de overheid verricht, zonder de titel van staatsbankier.
200

 De 

continue zoektocht naar nieuwe investeringen zorgt er echter voor dat de risico’s niet altijd even 

gecalculeerd zijn, zodat buitensporige investeringen leiden tot een faillissement. Bankiersfamilies 

verdwijnen echter niet alleen door bankroet verklaard te zijn, maar er is ook de natuurlijke tendens om 

te rentenieren na een aantal generaties.
201
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3.5. Afwezig centrum van de politiek 

 

De afwezigheid van het politieke centrum zorgt wel degelijk voor spanningen en dit reeds vanaf het 

begin van de Oostenrijkse Nederlanden. Uit de bronnen komt naar voor dat het geen al te storend 

probleem is, maar eerder een pijnpunt. De Nederlanden hadden immers de traditie dat het centrum van 

de macht zich in het buitenland bevond. Hetgeen waar ze zich het meest aan ergerden, was vooral het 

feit dat dit het hele administratieve en besluitvormelijke proces enorm vertraagde.  

Tijdens de beginperiode van Karel VI, was de regering wanhopig op zoek naar geld. Een mogelijke 

manier om de inkomstenkas te spijzen was monetair te experimenteren. Vooral Prié was hier een 

voorstander van. In de correspondentie aan Eugène maakt hij hier ook gewag van. In een bericht aan 

Eugène op 3 maart 1720 schrijft hij onder meer over het oprichten van een bank (cfr. supra.) en het 

inspelen op de wisselkoersen.
202

 Verder in de correspondentie vraagt hij ook de toestemming om niet 

te hoeven wachten op een antwoord van het hof in Wenen om zo korter in te spelen op de 

economische politiek.
203

 De vraag van Prié wijst op het feit dat er toch enige ergernis moet zijn door 

het niet aanwezig zijn van het politieke centrum. 

Anderzijds was er ook een meer duidelijke spanning tussen Wenen en Brussel. Deze manifesteerde 

zich vooral in de Hoge Raad voor de Nederlanden. Hoewel dit in de beginjaren nog meeviel, werd 

algauw duidelijk dat er een politieke kloof bestond tussen Wenen en Brussel. Een eerste belangrijk 

twistpunt was het uitstellen van het overbrengen van de gelden van Brussel naar Wenen bestemd voor 

de uitbetaling van de raadsleden. Maar het grootste discussiepunt was het oordeel van een aantal leden, 

dat niet gelijklopend was met dat van de markies van Prié en de keizer. ‘Het monarchaal-

centralistische beeld van de keizer had als doel het voeren van een ‘Gleichschaltungspolitik’, waarbij 

de Habsburgse belangen primeerden. De Zuid-Nederlanders uit de Hoge Raad hadden dan weer meer 

oog voor de belangen van de Zuidelijke Nederlanden.’
204

 

3.6. Tussenbesluit 

 

De uitgangspositie van Karel VI was niet al te best bij de oprichting van de Oostenrijkse Nederlanden:  

uitgeput door oorlogen, opgezadeld met een uitstaande overheidsschuld van zijn Spaanse voorganger 

en hij werd geconfronteerd met een verlieslatend rijk dat bovendien nog eens extra belast werd door 

het Barrièreverdrag.  

                                                           
202

 HHStA, Belgien, dda, Berichte, 8: Prié aan Eugène, 3 maa. 1720. 
203

 HHStA, Belgien, dda, Berichte, 8: Prié aan Eugène, 3 maa. 1720. 
204

 H. Coppens, E. Aerts en M. Baelde, eds., De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 

1482-1795, Brussel, ARA, 1994, p. 116. 



 
60 

Deze deplorabele situatie spoort Karel VI echter ook aan om zijn problemen aan te pakken. Vanuit 

Wenen is er zeker de wil om de problemen vanuit een centraal geleid bestuurscentrum op te lossen, 

maar tussen droom en daad staat heel wat in de weg. De Oostenrijkse Nederlanden worden 

geconfronteerd met een blijvend verzet van de Staten en de traditionele elites die hun macht willen 

conserveren, waardoor veel van de financiële maatregelen niet volledig slagen. Het niet oprichten van 

een centrale bank is hier zonder meer het meest sprekende voorbeeld van. Het falen van het systeem 

van John Law speelt hier ook een rol in, maar het is toch vooral het particularisme van de financiële 

elite die de meeste zaken tegen houden. Het gouvernement ving dit op door te werken met een systeem 

van staatsbankiers, maar het moet toch een doorn in het oog geweest zijn van de regering in Wenen dat 

de oprichting van een centrale bank in de Oostenrijkse Nederlanden niet mogelijk was. 

Een ander  aspect van de financiële revolutie is de steeds stijgende centrale overheidsschuld. Er is 

inderdaad sprake van een verhoging van de totale overheidsschuld voor de periode van Karel VI. Deze 

is niet permanent stijgend, maar is eerder van fluctuerende aard. Dit heeft enerzijds te maken met het 

feit dat de centrale overheid alle domeinschulden had overgenomen in 1736 waardoor deze fors 

stegen, anderzijds zien we tegelijkertijd een daling van Hollandse publieke schuld omdat ze deze 

probeerde te vervangen door goedkopere binnenlandse leningen. 

Wat vooral opvalt onder Karel VI is het teruggrijpen naar gekende maatregelen van zijn voorgangers 

en dan vooral van het Anjouaanse regime. Van een echte innovatie is daarom geen sprake. Het 

systeem van de admodiatie was reeds een recept van het bestuur onder Bergeyck. Het innovatieve is 

dat ze het systeem van de admodiatie op alle vlakken willen invoeren, in de hoop greep te krijgen op 

de financiën en om zo een vaste inkomensstroom te generen. 

De oprichting van de Oostendse Compagnie heeft een tijdje ademruimte geboden. Door tegenstrijdige 

belangen tussen Oostenrijk en de maritieme zeemogendheden werd de Oostendse Compagnie 

ontbonden. Hierdoor werd de uitbouw van een koloniaal rijk mislopen. 

De andere saneringsmaatregelen waren slechts een druppel op een hete plaat. Ze hielpen de 

begrotingsbalans wel in de positieve manier, maar de financiële gezondmaking was vóór 1725 amper 

succesvol. Dit had vooral te maken met structurele aspecten; er heerste namelijk een economische 

malaise. Daarom ging de focus van de overheid dan ook voornamelijk naar het herstel van de handel 

en nijverheid om zo fiscale opbrengsten te creëren. Vanaf 1733-1735 kwam dat herstel langzaam op 

gang, maar het zou nog duren tot na de Oostenrijkse Successieoorlog vooraleer de crisis werd 

afgezworen. 
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De periode van 1740 tot 1780 
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Hoofdstuk 4: De Oostenrijkse Successieoorlog 

 

De Spaanse Successieoorlog had de Oostenrijkse vorsten wakker geschud. In 1702 besloot de 

toenmalige keizer Leopold om de troonopvolging anders te regelen. De Salische Wet werd opzij gezet 

en de hegemonie kreeg de voorkeur. Voortaan was het ook mogelijk voor vrouwen om de troon te 

bestijgen. Leopold stierf in 1705 en zijn zoon volgde hem als Joseph I op. Deze stierf in 1711 en liet 

twee toen nog niet getrouwde dochters na. Volgens de regels volgde daarom Karel VI zijn broer op. 

Op zijn beurt veranderde Karel VI de opvolgingsregels, zodat zijn dochter de nieuwe keizerin zou 

worden indien hij zou sterven. Met de Pragmatieke Sanctie van 1713 verklaarde hij dat de 

Oostenrijkse landen en deelgebieden vanaf nu één en ondeelbaar waren. Karel VI stierf in 1740, maar 

in tegenstelling tot wat vastgelegd was, betwistten de dochters van Joseph I de opvolging door Maria 

Theresia.
205

 

Maria Theresia werd snel geconfronteerd met een aanval op haar bezittingen. De Pruisische koning 

Frederik II wou Silezië in ruil voor de erkenning van Maria Theresia. Om zijn woorden kracht bij te 

zetten, veroverde hij zo goed als volledig Silezië. Ook Beieren zou zich in de oorlog mengen tegen 

Oostenrijk, net zoals Spanje, Frankrijk, Zweden, de Pfalz, Keulen en Saksen. Aan de kant van Maria 

Theresia kon gerekend worden op de niet zo krachtige steun van de Republiek en Engeland, en in 

latere instantie Rusland .
206

 De vorst van Beieren drong Praag binnen en bij de verkiezing van 1742, 

was hij de eerst niet Habsburger die verkozen werd tot Rooms Keizer in meer dan 300 jaar. Lang zou 

hij echter niet van deze titel kunnen genieten, want reeds in 1745 stierf hij. 

Ook in de Zuidelijke Nederlanden waren er heel wat veranderingen op til. Gelukkig voor de 

Oostenrijkse Nederlanden was Frankrijk bevreesd  om de Nederlanden binnen te vallen. Deze daad 

zou er namelijk voor zorgen dat de zeemogendheden onmiddellijk in staat van oorlog verkeerden met 

Frankrijk. Nochtans had Frankrijk weinig redenen om zich zorgen te maken. De Republiek was erg 

verzwakt en te zeer bekommerd om zijn financiën om een serieuze troepenmacht op de been te 

brengen.
207

 Alleen bij een directe bedreiging van hun gebied, en in het verlengde hun barrière, wilden 

ze interveniëren. De troepensterkte van de Zuidelijke Nederlanden was zelfs nog slechter dan die van 

de Republiek. In plaats van het opgelegde aantal soldaten door het Barrièretraktaat – een goede 30.000 

man – moesten ze het stellen met slechts 20.000 slecht bewapende rekruten.
208

 We zien dat er daarna 

verwoede pogingen gedaan worden om het troepenaantal te laten stijgen en voor de periode 1744-1746 

is er een stijging van het aantal troepen tot een kleine 35.000 man. Deze extra troepen werden wel 
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ingelijfd, maar zonder echt aandacht te besteden aan opleiding, bewapening en verdediging van de 

steden. 

Allereerst nam landvoogd von Harrach maatregelen tegen een te verwachten inval van Frankrijk. De 

Zuidnederlandse gewesten moesten in een staat van verdediging gebracht worden en de vestingwerken 

hersteld.
209

 Harrach nam samen met de opperbevelhebber van het leger nog andere beslissingen ter 

verdediging van het land. (cfr. infra.) In 1743 vroeg von Harrach zijn ontslag aan en hij werd 

opgevolgd door Karel van Lorreinen. Na von Harrach werd een nieuwe sterke figuur aangeduid als 

landvoogd. Aangezien hij reeds bekend was met de Oostenrijkse Nederlanden, en hij reeds gezeteld 

had in de Staten van Brabant, werd zijn benoeming dan ook goed ontvangen door de bevolking.
210

 

Kort na zijn benoeming viel Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden binnen. In 1744 brachten de Fransen 

een leger van 80.000 man op de been en veroverden ze verscheidene vestigingen in Vlaanderen. De 

veldtochten van 1745 en 1746 verliepen zo mogelijk nog dramatischer. Het gehele land werd bezet 

door Frankrijk en het bestuur werd overgelaten aan Moreau de Séchelles, een lid van de Raad van 

State.
211

 Wederom werd het Anjouaanse regime als model genomen voor het centrale bestuur.
212

 In een 

poging om zoveel mogelijk geld uit de Oostenrijkse Nederlanden te halen om de militaire uitgaven te 

drukken, werden de Zuidelijke Nederlanden belast met het leveren van zo’n 5.000 troepen. De 

financiering hiervan zou volledig door de gewesten bekostigd worden.
213

 

In 1747 wilde Frankrijk ook de Republiek veroveren. Oostenrijk sloot een verbond met Rusland, 

waarbij Rusland beloofde ook troepen te sturen. Eén van de belangrijkste slagen in dit verband tussen 

de Verenigde provincies en Frankrijk was de slag bij Bergen op Zoom in 1747. De Fransen wonnen 

deze veldslag en trokken in 1748 verder naar Maastricht. Op 7 mei capituleerde de stad, maar 

tezelfdertijd naderden de Russische troepen. De Fransen kozen eieren voor hun geld en trokken zich 

terug. Uiteindelijk werd op 18 oktober 1748 de Vrede van Aken getekend.
214

 Maria Theresia werd 

erkend als wettige vorst van de Oostenrijkse Nederlanden. Alle bezette gebieden in de lage landen 

werden teruggegeven aan de Oostenrijkse gezagvoerders en slechts een paar gebieden wisselden van 

vorst, met als belangrijkste gebied Silezië dat naar de Pruisische koning ging. ‘De onmacht van de 

Nederlanders die reeds voordien voor iedereen duidelijk was, werd hier bezegeld. Twee van hun eisen 

werden immers niet in het traktaat opgenomen: de verplichting van Maria Theresia de 

barrièresubsidies verder te betalen en het statuut van neutraliteit voor de Zuidelijke Nederlanden. In 
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januari 1749 werd het land door de Franse bezettingstroepen ontruimd en nam het Oostenrijkse 

bestuur het bewind in handen.’
215

 

Als we de twee verdragen die gesloten zijn na de successieoorlogen met elkaar vergelijken, zien we 

dat er toch een aantal parallellen te trekken zijn tussen de twee verdragen. Net zoals haar vader, werd 

Maria Theresia geconfronteerd met een conflict om aan de macht te komen. Eveneens was ze te zwak 

om zelfstandig het hoofd te bieden aan het conflict. Tijdens de verovering wordt er door de Fransen 

teruggegrepen naar het concept van het Anjouaanse regime. Een laatste en voor deze casus 

interessantere gelijkenis, zijn de financiën. Zowel Karel VI als Maria Theresia worden geconfronteerd 

met deplorabele staatsfinanciën door de militaire uitgaven van de oorlog. Op economisch vlak was de 

situatie wel gunstiger voor Maria Theresia dan voor Karel VI en dit verklaart onder meer waarom de 

Oostenrijkse Nederlanden in de tweede helft van de 18
e
 eeuw kunnen uitgroeien tot een wingewest. 

Er zijn niet alleen gelijkenissen, maar ook een paar opmerkelijke verschillen. Allereerst wordt de 

Hollandse onmacht aangetoond. Waar ze bij de vorige Successieoorlog nog een financiële slag thuis 

konden halen met het Barrièretraktaat, zien ze nu twee belangrijke eisen geweigerd worden (cfr. 

supra.). Verder is in tegenstelling tot 1715 de animositeit in de Nederlanden tegenover Frankrijk na de 

oorlog tot een dieptepunt gezakt en verwelkomt de bevolking de regering van Maria Theresia met 

open armen.  
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Hoofdstuk 5: Het bewind van Maria Theresia 

 

De beginperiode van haar bewind is net zoals bij haar vader een zeer woelige periode. Desalniettemin 

komt Maria Theresia met een betere uitgangspositie uit de oorlog en dit op alle vlakken. Het 

economisch herstel dat eind jaren ’30 van de 18
e
 eeuw was begonnen, zet zich na de oorlog verder. 

Niet dat de kwaliteit van een bestuur kan gemeten worden aan de hand van populariteit, maar Maria 

Theresia genoot een ruime populariteit, die haar voorgangers niet gekend hebben, mede door het 

gunstige economische klimaat.
216

 

5.1. Centralisering van het bestuursapparaat 

 

Op binnenlands gebied zette Maria Theresia de centralisatie verder die onder von Harrach begonnen 

was. Onderwijs en cultuur werden relatief vlot vernieuwd. De politieke en rechterlijke structuren lagen 

wat moeilijker bij de bevolking.
217

 De oude privileges voor Vlaanderen en de regelingen bepaald in de 

Blijde Intrede voor Brabant stonden snelle hervormingen in de weg. Vanaf het midden van de eeuw 

probeert de centrale overheid wel voortdurend instellingen te moderniseren en te herstructureren in de 

hoop de efficiëntie te verhogen. Hoewel deze passen binnen de centralisatietendens van de 

tijdsperiode, is de grootste oorzaak voor de centralisatie  te wijten aan de ontgoocheling van de vorst 

in de instellingen. In de tweede helft van de 18
e
 eeuw zal de centrale overheid proberen de grote 

afhankelijkheid die ze heeft ten opzichte van de Provinciale Staten te verminderen. 

5.1.1. De Raad van Financiën 

 

De hervormingen op centraal vlak begonnen rond het jaar 1735, toen werd voor het eerst de aanzet 

gegeven voor een deskundige bezetting. De reactieketting kwam in beweging en vanaf toen werd er 

(pro)actief gezocht naar middelen ter sanering van de staatsfinanciën. Vanaf de tweede helft van de 

jaren ’30 werd er ook een impuls gegeven aan een krachtig overheidsingrijpen.
218

 De instructie mag 

dan misschien geschreven zijn in 1733, voor een systematisch toepassen ervan duurt het tot de 

regeerperiode van Maria Theresia.  

De financiële toestand was na de Oostenrijkse Successieoorlog miserabeler dan ooit. Dit is niet geheel 

onlogisch als men weet dat de totale troepenmacht nooit zo hoog was geweest.
219

 De eerste taak die de 
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gevolmachtigde minister Botta-Adorno dan ook kreeg, was om de overheidsuitgaven te saneren (cfr. 

infra.).
220

  

Een eerste stap tot de hervorming van de Raad van Financiën was echter al genomen tijdens de Franse 

overheersing. De fransman Benoît-Marie Dupuy was als verantwoordelijke voor de regie der financiën 

erin geslaagd gedetailleerd en tot op de gulden, weer te geven wat de inkomsten waren. Na de oorlog 

leverde hem dit grote bewondering op vanuit Wenen en de overheidsinstellingen. Hij schreef hier zelf 

over: ‘la partie des finances dans les Païs-Bas n’a pas toujours été suivi avec attention sous le 

gouvernement autrichien.’
221

 Na de oorlog bood hij zijn diensten aan Oostenrijk aan en deze werden 

gretig aanvaard. Hij zou tot 1757 werkzaam blijven en in die tijd een grote rol van betekenis spelen in 

de controle van de financiële politiek en de werkzaamheden van de functionarissen. In die mate zelfs 

dat Moureaux spreekt over Dupuy als het brein achter de institutionele revolutie, die de Raad van 

Financiën in de tweede helft van de 18
e
 eeuw kenmerken.

222
 

Na de vrede van Aken wilde Maria Theresia het hele bestuur grondig vernieuwen, met de Raad van 

Financiën op kop. Hoewel van de uiteindelijke hervorming niets in huis zou komen, was ze toch 

beslissend voor het verdere verloop van de Raad van Financiën aangezien ze er mee toe leidde dat er 

een nieuw algemeen kader kwam, waar in 1753 een nieuwe thesaurier-generaal benoemd werd in de 

Raad.
223

 

Het oorspronkelijke plan kwam van de voorzitter van de Rekenkamer. Jean de Witt stelde in 1749 aan 

Karel van Lorreinen voor om de Rekenkamer en de Raad van Financiën samen te voegen tot één 

instelling die dan de Conseil des Finances et Chambre des Comptes zou heten. Dit voorstel werd naar 

de Hoge Raad in Wenen gestuurd, maar te zwak bevonden.  

‘Son execution ne produiroit à la fin que de la confusion et du desordre dans les affaires du 

Gouvernement, et il faudroit tôt ou tard se departir de cette union pour separer les affaires des 

Finances de celles qui sont du ressort de la Chambre des Comptes’
224

 

Botta-Adorno distantieerde zich van dit verzoek van de Witt om de Rekenkamer en de Raad van 

Financiën te unificeren, maar hij besefte ook wel dat er verandering nodig was en dan vooral in de 

Rekenkamer.  

‘à moins qu’on ne veuille s’attendre à voir crouler entièrement la Chambre.’ 
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Het was uiteindelijk Karel van Lorreinen die zelf het initiatief nam om de taak van de keizerin uit te 

voeren. ‘je travaille a une duc ou pour mieux dire a un système générale renfermant les différentes 

branches dont une état bien policé est ordinairement composé et les quels en ce pais cy semblent 

absolument demander une reforme plus ou moins grande telle a été jusqu’a la direction des finances 

dont les comptes ont été cy devant formé d’une manière si confuse et si embrouillée.’
225

 

Hij liet zich leiden door het voorbeeld van de bestuursinrichting in de Duitse erfstaten.
226

 De 

landvoogd nam het idee van de Witt over, maar onder een licht gewijzigde vorm. De Rekenkamer zou 

opgeheven worden en ressorteren onder een nieuwe Raad van Financiën met de naam: Conseil Royal 

des Finances et Commerce. 

In de Ministeriële Conferentie werden nog wijzigingen aan het plan aangebracht evenals een edict van 

173 artikels aan toegevoegd.
227

 De Hoge Raad te Wenen kantte zich echter tegen het voorstel.
228

 Het 

argument dat ze aanhaalden was dat het plan geen echte rationalisering van het bestuur zou zijn, maar 

het de voornaamste reden was dat de hervorming niet strookte met de constituties van de verschillende 

provincies. De Hoge Raad vroeg zich daarom af of Karel Van Lorreinen zich niet had laten adviseren 

door een vreemdeling, maar de landvoogd ontkende dit stellig.
229

 

In een consult van de Hoge Raad gelastte Maria Theresia tenslotte dat het hele dossier in Brussel in 

een speciale jointe onderzocht zou worden. De vergaderingen van deze jointe moesten wel in het 

geheim gebeuren zodat de provinciale staten niet op de hoogte gebracht zouden worden van de 

inbreuken op hun constituties.
230

 Het hele onderzoek verliep moeizaam en werd uiteindelijk stopgezet. 

‘Il se presente differentes difficultés sur l’execution du Plan à établir pour une nouvelle direction des 

finances.’
231

 

Dat er uiteindelijk iets moest veranderen aan de leiding stond vast. Een recurrent probleem was de 

onkunde van de ambtenaren. De benoeming van d’Herzelles als superintendant in 1736 was hier een 

zoveelste bewijs van. In een document aan Cobenzl verklaart een Franse functionaris het volgende: 

‘Ce seigneur n’a pas été élevé dans les affaires de finances; cette place merite un homme entendu et 

capable de concilier tous les objets.’
232

 

De mislukte hervorming van de Raad van Financiën en het slechte beheer door d’Herzelles noopte de 

regering in Oostenrijk tot hervormingen. In 1753 werd het thesauriersambt terug heringericht, het was 
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Patrice de Nény die de functie opnam. Het was vooral dankzij zijn veelzijdigheid dat hij deze functie 

toegewezen kreeg.  

‘Esprit et talents brillants, … Il connait les moeurs aussi bien que les lois de sa patrie, il en possède 

l’histoire, il s’applique aux affaires publiques et il parais avoir un genie propre à les manier.’
233

 

De herinrichting zou voor een nieuwe wind zorgen in de Raad van Financiën. Voortaan werd een 

grotere aandacht besteed aan de keuze van het juiste ambtenarenpersoneel om zo de bekwaamheid en 

bijgevolg de efficiëntie te verhogen. Verder werd er vanaf 1755 jaarlijks een financieel rapport 

opgesteld. Een echte algemene staat van de inkomsten laat evenwel nog op zich wachten tot 1785. 

Hoewel er met de benoeming van een thesaurier-generaal een eerste stap naar een beter bestuur werd 

gezet, kan de periode 1754-1759 als een overgangsperiode bekeken worden. Op vijf jaar tijd werd er 

tweemaal van thesaurier gewisseld. Het was pas met de aanstelling van de Cazier in 1759 dat de 

continuïteit werd gewaarborgd, want hij bleef 28 jaar op post.
234

 

Niet alleen op vlak van personeel werd de Raad grondig hervormd, ook administratief werden er een 

paar belangrijke zaken hervormd. In 1754 werd aangevangen met het opmaken van een verslag van 

alle vergaderingen. Dit werd niet alleen doorgevoerd in de Raad van Financiën, maar ook in andere 

centrale regeringsinstellingen zoals de Geheime Raad.
235

 Het decreet bestaande uit 14 artikels 

stipuleerde hoe deze raadsverslagen er zouden moeten uitzien. Verder werd ook afgestapt van het 

principe dat elke bespreking een advies vroeg. Voortaan was het de regel dat wanneer een zaak 

kenmerken vertoonde die van enig belang zouden kunnen zijn, of wanneer de centrale overheid zelf 

een onderzoek startte, er wel een advies werd verleend.
236

 

Sinds de instructie van 1733 waren de bevoegdheden van de Raad van Financiën opgesplitst in vier 

departementen. Het belangrijkste departement was het Bureau voor het Beheer van de In- en 

Uitvoerrechten of kortweg Bureau de la Régie. Dit kwam omdat de douanerechten een steeds grotere 

plaats innamen in het geheel van de staatsinkomsten. Verder bezaten zij de eigenschap om zonder 

toestemming van de Provinciale Staten verhoogd te worden.
237

 Ook op de secundaire markt en bij de 

geldschieters stonden de douanerechten als hypotheek voor staatsleningen en andere financiële 

transacties hoger aangeschreven dan andere inkomstenbronnen.
238

 Na 1749 werd het Bureau de la 

Régie ook intensiever ingezet in het uitgestippelde economische beleid. 
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5.1.2. De Staten van Vlaanderen 

 

Ook onder Maria Theresia spelen de Staten van Vlaanderen een belangrijke rol, dit is niet 

verwonderlijk aangezien Vlaanderen het dichtst bevolkte en rijkste gewest is. Het zijn net door deze 

eigenschappen dat de centrale overheid meer grip wil krijgen op Vlaanderen. Het was niet louter een 

eenzijdig verlangen, ook de kasselrijen wilden meer invloed krijgen in de Staten. De historisch 

gegroeide, maar ondertussen scheefgetrokken situatie van de middeleeuwen, zorgde voor frustratie in 

de kasselrijen, voornamelijk omdat deze in de 18
e
 eeuw financieel sterker werden en dit ook vertaald 

wilden zien in de vertegenwoordiging. De situatie werd niet bevorderd toen de steden aan de 

kasselrijen oplegde dat het verboden was om handel te drijven buiten de stad.
239

 

Een eerste poging door de kasselrijen om stemrecht te verdienen draaide op niets uit aangezien ze de 

steun van de lokale bevolking niet genoten. Dit veranderde evenwel in 1754. Met de gevoerde politiek 

van de Staten waren de principalen het al een tijd niet eens, maar het was vooral het gebrek aan geld 

dat de deputatie tot inschikkelijkheid dwong. 

De centrale overheid nam de omstandigheden met beide handen aan en schaarde zich aan de kant van 

de kasselrijen, die ook een hervorming wensten. Niet geheel zonder moeilijkheden slaagde Cobenzl 

erin de kasselrijen een aandeel in het bestuur te verzekeren. Het financiële beleid van het gewest werd 

onder strenge controle gebracht, waardoor alle oude schulden konden worden vereffend zonder enige 

nieuwe last voor de bevolking.
240

 Er werd een ordonnantie uitgevaardigd met een dubbele functie. 

Enerzijds bestond ze uit het neerschrijven van de hervorming, de tweede ging over een aantal 

hervormingen in het beheer van de geldmiddelen. Het bevatte onder meer een regelmatige controle der 

rekeningen en een zoeken naar de beste maatregelen om het krediet der Staten te herstellen. Dit alles 

werd uitvoeriger herschreven in de wetten van 1755.
241

 De grote bezieler van dit alles was Vilain 

XIIII. Hij zou de komende jaren in de (financiële) politiek van Gent een enorme rol spelen. 

De opgestelde wetten van 1755 kunnen grofweg worden ingedeeld in 4 categorieën. Een eerste gaat 

over de inrichting van het departement van financiën; de tweede categorie kan je beschouwen als 

beleidsmaatregelen van de politiek van de zuinigheid; de derde categorie gaat over de conversie van de 

renten en de vierde categorie gaat ten slotte over de hervorming van de belastingen en de strijd tegen 

de fiscale privileges.
242

 Pas na het verschijnen van de hervormingswetgeving zou de deputatie zich met 

het probleem van de publieke schuld bezighouden. ‘Het lag voor de hand dat een algemene, maar vrije 
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conversie van de renten een systematische delging van de schuld zou vooraf gaan. Als officiële 

rentevoet was op 15 september 1755 de algemeen gangbare koers aanvaard van 4% courant als 

wisselgeld. Voor de conversie kon Vilain XIIII een kapitaal beschikbaar stellen van 1.150.000 gulden 

waarmee degenen die niet met het verminderen van de intrest instemden, zouden terugbetaald 

worden.’
243

Het kwam er op aan de soliditeit krachtig te affirmeren en dus de eerste 

conversieverrichtingen groots op te zetten. Indien deze succesvol waren in het begin, zou het 

vertrouwen in de waardepapieren van de Staten stijgen en het verdere verloop gemakkelijker worden. 

Daarom werd ook beslist dat in ruil voor de rentebrieven aan zes procent, wiens interest meerdere 

jaren niet betaald was, nieuwe titels zouden uitgegeven worden die bij het oude kapitaal ook de som 

van de achtergestelde interesten zou vermelden. Deze nieuwe renten bezaten daardoor een hogere 

nominale waarde, waarop de Staten bovendien een stipte betaling van interest waarborgden.
244

 

Een breuk in de schuldenproblematiek bracht de beginnende Zevenjarige Oorlog. Ofschoon we 

neutraal waren, zorgde het toch voor een verhoging van de buitengewone beden en tot een verhoging 

van de rentevoet. Dit was meer uit voorzorg dan uit echte dreiging, want door de Renversement des 

Alliances hadden we van Frankrijk niets meer te vrezen. De beden verplichtten de Staten nieuwe 

leningen aan te gaan en zorgden ervoor dat de schuldenlast opnieuw vergrootte. Pas na het einde van 

de vijandelijkheden zou het vraagstuk van de openbare schuld opnieuw aangepakt worden. Mede om 

de hervorming en de controle verder in goede banen te leiden, werd in 1764 de Jointe voor Besturen en 

Subsidiezaken aangesteld. Deze jointe moest zich in se alleen bezig houden met het saneren en het 

aanzuiveren van de boekhouding van de lokale besturen. 

Het is wel opmerkelijk dat de Staten van Vlaanderen, en dan in het bijzonder Gent, opnieuw een 

dominante rol heeft in de sanering van de lokale overheidsuitgaven. Het feit dat Vlaanderen de rijkste 

en dichtst bevolkte streek was zal ongetwijfeld hebben meegespeeld hebben in de ogen van de centrale 

regering. In de bronnen van de centrale regering komt vaak het bijzondere inzicht van de regering in 

Brussel aan bod, maar het is onmogelijk dat dit van één kant zou zijn gekomen. Daarom moet het 

succes van de hervormingen als een symbiose bekeken worden, waar interactief op de noden en 

opportuniteiten werd ingespeeld. Een andere factor dat het succes zou kunnen verklaren is dat Gent 

telkens geleid werd door een uitzonderlijke ambtenaar. Onder Karel VI was dat commissaris Bervoet, 

onder Maria Theresia was dat Vilain XIIII. Ze waren beide vastberaden en het was hun 

doorzettingsvermogen dat het mogelijk maakte dat ze zo succesvol waren.   
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5.1.3. Oprichting van de Jointes 

 

Na de Oostenrijkse Successieoorlog werden verschillende Jointes opgericht. Deze hadden als doel een 

grotere effectiviteit te bewerkstelligen. Vanuit de Provinciale Staten werden deze jointes beschouwd 

als middel van de centrale overheid om meer greep te krijgen op de gewesten. Vaak hadden deze 

jointes ook onbedoeld het gevolg dat zaken die vroeger ressorteerden onder de centrale overheid 

werden uitgehold. Het bekendste voorbeeld hiervan is de oprichting van de Jointe voor de Afhoring 

van de Rekeningen en zijn opvolger de Jointe voor Besturen en Subsidiezaken, die zich kwamen 

mengen in het takenpakket van de Raad van Financiën. 

De meest bekende Jointes zijn de al eerder genoemde Jointes voor de Afhoring van de Rekeningen en 

de Jointe voor Besturen en Subsidiezaken, de Jointe der Wateren, maar ook de Jointe voor het 

Muntwezen heeft op monetair vlak heel wat impact gehad. In deze thesis zal de focus komen te liggen 

op de Jointes voor Afhoring en de Subsidiezaken. 

5.1.3.1. De Jointe voor de Afhoring van de Rekeningen 

 

De oprichting van de Jointe, voor de eerste keer in 1749, had zijn oorsprong in 1734, toen von Harrach 

een commissaris naar Gent zond om daar de rekeningen te gaan controleren. (cfr. supra.) Normaal 

gezien was het de taak van de Raad van Financiën om richtlijnen en inspectieverslagen te 

onderzoeken, maar wegens de chaos kwamen ze hier zelden aan toe. Tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog zetten de Fransen de ingeslagen weg van de inspectieverslagen verder en dit 

versterkte de mening in Oostenrijk dat inspectiereizen een goed controlemiddel waren.
245

 ‘Na de 

Vrede van Aken bleek dat de boekhouding en de financiën van de ondergeschikte besturen in totale 

chaos verkeerden. De opeisingen hadden daarbij tot zware leningen geleid, waarvan niemand de 

aflossing kon garanderen.’
246

 

Zo ontstond de noodzaak aan een permanent orgaan dat zich kon bezighouden met de inspectie van de 

lagere besturen om de aangegane leningen af te lossen. Op 27 september 1749 ondertekende de 

landvoogd drie decreten in verband met de oprichting van de jointe. Het eerste decreet ging over het 

hernemen van de inspectiereizen, het tweede over de oprichting zelf en het derde regelde de 

aanspraken van besturen die beweerden vrij van controle te zijn.
247
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Het plotse overlijden van de bezieler van de jointe zorgde ervoor dat de plannen ter uitvoering even in 

de koelkast belandden. Daar er toch een grote vraag naar was vanuit Wenen, werd in 1752 de jointe  

opnieuw opgericht. De Cazier was de grote motor tot 1754. Door zijn overplaatsing naar de Hoge 

Raad voor de Nederlanden, schreef hij een brief naar de gevolmachtigde minister – Cobenzl – waarin 

hij de betekenis van de jointe beschreef. Dit zou leiden tot een uitbreiding van de bevoegdheden van 

de jointe.
248

  

Hoewel de Jointe voor de Afhoring van de Rekeningen een goed en gestructureerd plan had om de 

uitgaven en de leningen van de lokale besturen in kaart te brengen en te verminderen, is het zo goed 

als een dode letter gebleven. De slechte gezondheid van zijn voorzitter en de bijkomende maatregelen 

die genomen werden in het kader van de Zevenjarige Oorlog zorgden ervoor dat de activiteiten 

regelmatig stokten. In 1761 besliste Kaunitz dan ook dat de activiteiten moesten hernomen worden. 

Dit zou gebeuren onder een nieuwe naam en met een betere uitrusting dan de Jointe voor de Afhoring 

van de Rekeningen. 

5.1.3.2. Jointe voor Besturen en Subsidiezaken 

 

‘De oprichting in 1764 van de Jointe voor Besturen en Subsidiezaken bekroonde op definitieve wijze 

de institutionalisering van de controle op de ondergeschikte besturen. Ze was een uitbreiding en een 

versterking van haar voorganger.’
249

 Na 15 jaar ervaring stond het doel duidelijker voor ogen. 

Enerzijds was het de bedoeling om meer grip te krijgen op het beleid van de ondergeschikte besturen 

via controle van de boekhouding. Anderzijds wou de centrale regering meer ontvangsten uit de 

jaarlijks gestemde beden of subsidies bekomen.
250

 

Dat het zo ver was gekomen was, kwam door de veelvuldige oorlogen tussen 1648 en 1748. 

Verschillende lokale overheden hadden hierdoor gedeeltelijk hun betaling moeten staken. ‘Dit 

ondermijnde het openbaar krediet en bracht mee dat er voor de vorstelijke beden heel wat minder werd 

afgedragen dan er nominaal gestemd was. Zo bereikten twee vijfden van de door Vlaanderen 

toegestane beden nooit Brussel.’
251

 Door een sanering van de lokale en regionale besturen hoopte de 

centrale overheid een aanzienlijk deel te kunnen recupereren. Niet enkel hoopten ze de inkomsten te 

vergroten door de boekhouding te controleren, ook wouden ze de vele misbruiken en 

onregelmatigheden aanpakken. 
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‘par avis du conseil des domaines et finances de sa majesté declaré connue elle declare par les 

présentes, que dans la vie de pourvoir pour le plus grand avantage du roiale service de sa majesté et 

le soulagement de ses peuples aux irrégularités et abus dans l’oeconomie publique.’
252

 

Hoewel er zowel vanuit de centrale als vanuit de lokale en regionale overheid een consensus was over 

het feit dat er iets moest gedaan worden aan de financiën, deed de oprichting  van de Jointe voor 

Besturen en Subsidiezaken heel wat stof opwaaien. ‘De controlezendingen botsten op heel wat 

weerstand, vooral in Brabant en Henegouwen. Geen enkel bestuur liet graag in zijn kaarten kijken. De 

conversie van de renten en de aflossing van de schuld stuitten op het verzet van de plaatselijke 

gezagsdragers. De rijke regentenfamilies, die heel wat geld aan de lagere besturen geleend hadden, 

zagen niet graag dat na het saneringswerk hun inkomsten verminderd of hun kapitalen uitbetaald 

werden. Zij vonden immers weinig andere investeringsmogelijkheden.’
253

 

5.2. De financiële politiek 

 

Het militaire apparaat van de Oostenrijkers was onder Maria Theresia nog méér van belang dan onder 

Karel VI. Het midden van de 18
e
 eeuw vertoont een duidelijke tendens van expansie van het leger. De 

overheid moest nog méér dan vroeger op zoek naar manieren om de fiscaal-militaire staat te voorzien 

van geld. Deze constante queeste vormt dan ook de rode draad van het bestuur van de vorst in zijn 

binnenlands beleid.  

Na de Oostenrijkse Successieoorlog brak voor het eerst een lange tijd van rust aan, die voor de 

Oostenrijkse Nederlanden een halve eeuw zou duren. Tegelijkertijd wijzigde na 1748 de verhouding 

tot Engeland en de Republiek. Onze noorderburen behielden wel het garnizoenrecht, maar Maria 

Theresia wou zich niet langer laten binden door het Barrièretraktaat. De jaarlijkse subsidiebijdrage van 

1.250.000 gulden werd niet meer uitbetaald en vanaf 1749 vaardigde de keizerin een nieuw 

douanebeleid uit. Voortaan zou Maria Theresia het douanetarief zelf bepalen en niet langer haar 

‘bondgenoten’.  

5.2.1. Militaire uitgaven  

 

Het gebied van Maria Teresia wordt bij haar inauguratie zo goed als direct binnen gevallen door haar 

vijanden (cfr. supra.). Dit noopt haar tot een onmiddellijke verhoging van haar defensie-uitgaven. Van 

belang hierbij is te vermelden dat hier uitsluitend naar de financiën van de Oostenrijkse Nederlanden 

gekeken zal worden. Zie figuur 1. (pagina 42.) 
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Het eerste wat opvalt als we naar de cijfers kijken voor de periode 1735-1739, is een kleine 40% wordt 

besteed aan de uitgaven voor defensie. Voor de periode 1740-1749 zien we dat dit percentage is 

oploopt tot 60%. Op vijf jaar tijd worden de defensieve uitgaven dus met 50% verhoogd. Dit wordt 

ook nog eens op een ander manier duidelijk gemaakt in figuur 4.  

Figuur 5: Uitgaven voor militaire doeleinden in vier dwarsdoorsneden, 1721-1764 in gulden en 

percentages.
 254

 

  

Een tweede conclusie betreft de evolutie van de uitgaven voor defensie: tijdens de regeerperiode van 

Karel VI bevinden de defensieve uitgaven zich tussen 39 % en 47%. Indien we dan naar de 

regeerperiode van Maria Theresia kijken zien we dat de gemiddelde uitgaven voor defensie zich tussen  

49% en 62% bevinden. Gemiddeld wordt er tijdens de regeerperiode onder Maria Theresia 14% meer 

uitgegeven voor defensie. Hierbij moet dan ook nog eens in rekening gebracht worden dat de 

onderhoudskosten, de verplaatsings- en de inkwartieringskosten niet zijn meegerekend aangezien die 

ten laste van de gewesten bleven. 

Parallel aan de stijgende uitgaven voor defensie, zien we ook een stijging van het aantal gelegerde 

troepen in de Oostenrijkse Nederlanden. 

Zie figuur 2. (pagina 43.) 

Bij aanvang van de oorlog in 1740 tellen de Oostenrijkse Nederlanders 19.663 soldaten. Dit aantal zal 

een piek bereiken tijdens de Franse campagne tot 34.677 soldaten om daarna te fluctueren tussen de 

25.000 en de 30.000 soldaten tot midden de jaren ’70. In de laatste jaren van het regime van Maria 

Theresia zien we de troepen ongeziene grote proporties aannemen tot wel 51.907 man. Dit enorm 
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aantal troepen is voornamelijk tot stand gekomen ten tijde van de Beierse Oorlog en de Turkse Oorlog. 

Waar vroeger een groot verschil was tussen het aantal troepen waarover Karel VI in theorie versus de 

praktijk kon beschikken, is helemaal geen sprake meer tijdens de regeerperiode van Maria Theresia. 

Dat het nu wél mogelijk was om zoveel troepen op de been te brengen was niet het gevolg van een 

militaire revolutie, maar van het feit van de enorme bevolkingstoename, waardoor er meer kandidaten 

geronseld konden worden.
255

 

Het was evenwel niet zo, dat een versterking van de troepenmacht ten laste van de Zuidelijke 

Nederlanden ook betekende dat er meer troepen fysiek aanwezig waren.
256

 Na de Renversement des 

Alliances in 1756 konden de nationale troepen, net als de Duitse hulpregimenten ergens anders 

worden ingezet. Dit kwam vooral tot uiting in de legering van de troepen aan de zuidergrens van de 

Oostenrijkse Nederlanden. 

Een andere conclusie die we kunnen trekken uit de figuur 5, is dat het percentage van Oostenrijkse 

troepen in de Zuidelijke Nederlanden onder Karel VI tussen de 13 % en 15% ligt, terwijl dat onder de 

regeerperiode van Maria Theresia tussen de 16% en 17% ligt. 

Het desastreuze verloop van de Oostenrijkse Successieoorlog had bij keizerin Maria Theresia en het 

Weense gouvernement een diep trauma achter gelaten. Vanaf het midden van de 18
e
 eeuw zocht de 

regering te Wenen, de Oostenrijkse staatskas met gelden uit Italië en de Nederlanden aan te zuiveren. 

De tendens tot complete integratie, die door de Zevenjarige Oorlog nog werd aangewakkerd, zou in 

1783-1784 leiden tot de volledige inschakeling van beide landen in de centrale staatsrekening van de 

Oostenrijkse Habsburgmonarchie.
257

 

5.2.2. Renversement des Alliances 

 

Zonder twijfel een kantelpunt in de (financiële) politiek van Wenen, en meer specifiek in die van de 

Oostenrijkse Nederlanden, is de Renversement des Alliances. Deze diplomatieke revolutie tussen de 

grote wereldleiders op het Europese continent, heeft zijn wortels in de Oostenrijkse Successieoorlog. 

Als gevolg van het verlies van Silezië aan Pruisen gingen zowel Pruisen als Oostenrijk actief op zoek 

naar zowel nieuwe bondgenoten als het verder verstevigen van oude bondgenootschappen. Het zat 

Oostenrijk vooral zwaar dat Silezië nu onder Pruisisch gezag was. Na de Oostenrijkse Successieoorlog 

pleitte Kaunitz daarom voor een politieke ommekeer om Pruisen onder de duim te krijgen.
258

 In de 

poging hiertoe deed Oostenrijk een beroep op zijn eeuwige vijand Frankrijk. Beide landen sloten op    
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1 mei 1756 het verdrag van Versailles, met de wederzijdse belofte om elkaar te steunen als de andere 

werd aangevallen. ‘Bij het eerste verdrag van Versailles had Oostenrijk gedacht om de Zuidelijke 

Nederlanden op te geven in ruil voor Franse hulp bij de verovering van Silezië. Dit kwam er 

uiteindelijk niet. Toch werd de gedachte om de Zuidelijke Nederlanden op te offeren voor een gebied 

dichter bij de kroonlanden nog niet opgegeven. Een jaar later in 1757 werd bij een aanvullend 

alliantieverdrag de afstand van het zuidwesten aan Frankrijk voorzien. Het overige gedeelte van de 

Zuidelijke Nederlanden zou aan Spanje gegeven worden in ruil voor drie Italiaanse 

Vorstendommen.’
259

 Ook van deze plannen zou niets in huis komen en aldus bleven de Zuidelijke 

Nederlanden aan de Habsburgers toebehoren. 

Het verdrag van Versailles had niet alleen ver dragendende gevolgen in de betrekking tussen Frankrijk 

en Oostenrijk, alle Europese allianties werden danig verstoord tot overhoop gegooid. Pruisen en 

Engeland hadden de hele situatie niet zitten afwachten en zochten reeds in februari 1756 toenadering 

tot elkaar. Met de Convention of Westminster werd het nieuwe bondgenootschap besloten. De 

Republiek bleef verweesd achter. Niet alleen weigerde Maria Theresia na de Oostenrijkse 

Successieoorlog zich nog langer te laten binden door de clausules van het Barrièretraktaat, de 

Republiek was zonder bondgenoot Oostenrijk volledig aangewezen op Engeland ter verdediging van 

zijn territorium. De Republiek verloor haar status als wereldmacht en werd geleidelijk aan een 

tweederangs mogendheid, nu ook op het continent. 

De Oostenrijkse Nederlanden bleven binnen de Habsburgse eigendommen een aparte status behouden. 

Hierdoor hadden ze territoriaal een onafhankelijke status. De Renversement des Alliances zorgde dan 

wel voor een verhoging van de fiscale druk en de troepenmacht, maar door de aparte status en de 

alliantie met Frankrijk konden de Oostenrijkse Nederlanden buiten de Zevenjarige Oorlog blijven. 

Ook op financieel vlak had de Renversement des Alliances een positieve invloed. Aangezien de 

Oostenrijkers niet veel meer te vrezen hadden van de Fransen, werden de dure fortificatiewerken aan 

de zuidergrens van de Oostenrijkse Nederlanden gestaakt, wegens weinig nut meer. De vijand bevond 

zich namelijk overzees. De fortificatiewerken verschoven daarom naar het kustgebied, met vooral de 

havens van Nieuwpoort en Oostende die opgelapt werden. Verder won ook Antwerpen aan strategisch 

belang.
260

 Het gouvernement in Wenen schatte de situatie juist in, want vanaf de jaren ’60 van de 18
e
 

eeuw, werd er steeds minder geïnvesteerd in vestingen.
261

 Tien jaar later was de fortificatie voor Maria 

Theresia geen prioriteit meer, ze besloot dat in het vervolg de uitgaven niet méér mochten bedragen 
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dan 80.000 gulden.
262

 Op het einde van haar regeerperiode werd er zelfs maar 40.000 gulden meer aan 

vestingen gespendeerd. 

5.2.3. Saneringsmaatregelen 

 

Na de Oostenrijkse Successieoorlog stonden de overheidsfinanciën er slechter voor dan ooit. De zware 

militaire kosten hadden de overheid weer in slechte financiële papieren gebracht. De voornaamste taak  

na de oorlog voor Botta-Adorno was dan ook saneringen door te voeren om de overheidsfinanciën aan 

te zuiveren. 

Een van de eerste maatregelen die door Botta-Adorno ingevoerd werden was het terugvragen van 

achtergestelde leningen van de gewesten. Deze maatregel zou een aanzienlijk deel inkomsten 

opleveren. In de hoop zoveel mogelijk inkomsten te verzamelen werd er geen algemene regel 

opgesteld, maar werd er specifiek gekeken naar wat het beste beleid zou zijn voor elk gewest en 

heerlijkheid.
263

 

Het louter verminderen van de schulden door achtergesteld geld terug te eisen, volstond echter niet 

voor de restauratie van de financiën. De overheid zocht naar middelen om het probleem structureel aan 

te pakken. In een analyse vanwaar de oorsprong van de financiën kwamen, kwam men al snel uit bij 

de steden en dorpen. De steden waren van vitaal belang aangezien zij de eigenlijke financiële politiek 

voerden. Maar indien de mensen niets bezaten, konden er ook geen belastingen gevraagd worden. Dit 

zou voor het gouvernement dan ook de reden zijn geweest, waarom ze zijn overgeschakeld op de 

inrichting van de Jointe voor de Afhoring van de Rekeningen en later de Jointe voor Besturen en 

Subsidiezaken.  

Verder werd vanaf 1749 aangevangen met een conversie van de uitstaande renten. Het voorstel van de 

reductie van de renten was van 6,5% naar 5%.
264

 Het converteren van de renten kon verschillen van 

gewest tot gewest, maar in de 18
e
 eeuw was er een wederkerende impuls om de renten tegen een 

steeds lager percentage uit te betalen. Personen die dit niet zagen zitten, werden afgekocht of ze nu 

wilden of niet. Velen gingen echter met de verminderde rente akkoord, aangezien er niet veel andere 

mogelijkheden waren om je geld te investeren.
265

 Hoewel dit de centrale overheid een pak geld kon 

opbrengen, moest er in de eerste plaats geld voorzien worden om de personen uit te betalen die geen 

verlaagde interest wilden. In eerste instantie probeerde de overheid beroep te doen op de 

(staats)bankiers in de verschillende steden. Indien dit niet mogelijk was zoals in het jaar 1750-1751 
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werd naar alternatieve financieringsbronnen gezocht.
266

 Hierbij werd eerst binnen de landsgrenzen 

gezocht. De hulp kwam dan vaak uit ecclesiastische hoek. Indien ook de kerkgemeenschap niet in staat 

werd geacht om de regering geld voor te schieten, werd er een beroep gedaan op buitenlandse 

bankiers, waarbij de bankiersfamilie Osy de voorkeur had.
267

 De regering probeerde wel steeds meer 

grip te krijgen op de leningen uitgegeven door de gewesten en de steden. Eind jaren ’40 en begin jaren 

’50 probeerde de regering in elk gewest de situatie te regulariseren.
268

  

De situatie in verschillende steden was echter zo miserabel dat de centrale overheid en de lokale 

besturen gedwongen werden tot drastischere maatregelen. Het verhogen van de accijnzen was een 

geliefd middel voor de steden om de inkomsten te verhogen, maar werd verguisd door zijn inwoners.  

‘Alsoo in al onse andere steden van Braband den principaelsten middel om de voorvallende lasten te 

konnen dragen, is den accyns op de bieren.’
269

 

Botta-Adorno wou echter ook de misbruiken in de domeinen aanpakken. De centrale overheid zag 

vanwege de misbruiken en wantoestanden de inkomsten uit zijn domein dalen.  

‘En un mot, ce revenu primordial de la souvaineté ne peut que diminuer de valeur et ne remplira 

jamais sa destination actuelle: je veux dire que son dégagement deviendra de jour en jour plus 

difficile et moins possible.’
270

  

Botta-Adorno zijn oplossing voor het slinken van de inkomsten was een sanering van de uitgaven. 

Botta-Adorno had namelijk vastgesteld dat de particuliere ontvangers sommen achterhielden, waar 

normaal gezien de renten mee moesten betaald worden. De kosten voor de werking waren veel te 

hoog, net zoals de uitbetaalde lonen. Verder waren de particuliere ontvangers aan geen enkele controle 

onderworpen en in geval van twist, gaf de hoofdontvanger altijd de voorkeur aan de belangen van de 

Staten, heerlijkheden en zelfs particulieren in plaats van de centrale overheid. 

Botta-Adorno is met verstomming geslagen van de talrijke misbruiken en eist dat in de toekomst elk 

jaar vijf ontvangers hun boekhouding laten inkijken door de Rekenkamer. Dit moet de Rekenkamer in 

staat stellen om de administratie van de rekeningen na te gaan.
271

 Deze controlerende taak zou later 

met veel precisie worden verder gezet door de Jointe voor de Afhoring van de Rekeningen en zijn 

opvolger. De verschillende departementen waren natuurlijk niet opgezet met deze bijkomende controle 

door de centrale overheid. Het ambtenarenapparaat schoot meteen in werking, niet om de rekeningen 
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te vergaren, maar om naar Brussel allerlei verzoekschriften te sturen dat ze op allerlei moeilijkheden 

waren gebotst, waardoor hun rekeningen voor dat jaar nog niet volledig waren.
272

  

Dit was een praktijk waar de Jointe voor Besturen en Subsidiezaken in de eerste jaren van zijn bestaan 

ook nog tegenop moest boksen. Er zijn zelfs gevallen bekend, waar de stad de overheidsambtenaar 

gewoonweg de toegang tot de stad verbood, omdat ze niet wouden dat hij de rekeningen zou inkijken. 

Een voorbeeld hiervan is de stad Dendermonde die de vorstelijke ambtenaar weigerde hun 

stadsrekeningen te laten inzien. Dit zorgde voor een koude oorlog tussen de vorst en de stad. Toch was 

het altijd de laatste die aan het kortste eind trok, aangezien de koning hun voor de keuze stelde van 

ofwel een vrijwillige en zachte sanering, ofwel een opgelegde en pijnlijke sanering.
273

 

Dankzij de bovenvermelde maatregelen wist de overheid in te grijpen in de meest dringende 

aangelegenheden. De structurele saneringsaanpak, samen met de centralisatietendens, de stimulering 

van de economie en de administratieve hervormingen van de instellingen zorgde er voor dat de 

overheid een einde kon stellen aan de ‘courtresse des finances’. 

5.2.4. Einde van de courtresse des finances 

5.2.4.1. Stimulering van de economie 

 

Na de vrede van Aken was de regering voor het eerst in meer dan veertig jaar vrij om zelf zijn 

economische politiek te voeren. Enerzijds kwam dit tot uiting doordat Maria Theresia direct na de 

successieoorlog een nieuw douanetarief uitvaardigde.
274

Anderzijds leefde bij de regering het idee om 

de landbouw, de handel en de nijverheid te begeleiden in zijn ontwikkeling. De periode na de oorlog 

wordt namelijk gekenmerkt als een periode van relatieve rust. Hierdoor was het mogelijk dat er een 

ongezien dynamisme ontstond, dat onder meer door de economische crisis, onder Karel VI nooit 

gezien was.
275

 

Zowel de regering in Brussel als in Wenen trachtte ook actiever in het beleid in te grijpen door de 

economie te sturen. ‘en matière économique, la politique de laisser-aller fit place à un certain 

dirigisme.’
276

 

Deze nieuwe politiek werd ondersteund door de Raad van Financiën en het Bureau van de Regie. 

Voortaan werd er een meer protectionistische en mercantilistische politiek gevoerd.  
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‘comme l’on vient de nous proposer si dans les circonstances presentes d’un commencement de 

mesintelligence avec l’ Angleterre, il ne conviendrait pas de mettre a profit cette occasion, pour 

augmenter les droits d’entrée sur toutes les denrées et fabriques, qui viennent de la Grande-Bretagne 

en ces Païs, nous en informons le conseil le chargeant de nous consulter incessament sur cet objet qui 

paroit etre interessant pour l’avantage de nos propres denrées et fabriques.’
277

 

De ontwikkeling van de nijverheid en de industrie had een versterkend effect op de ontwikkeling van 

de infrastructuur, zodat steden en gemeenten steeds beter ontsloten werden. De ontwikkeling van de 

nijverheid en de industrie had ook andere gevolgen. Er ontstond niet alleen een nieuwe financiële elite, 

ook de arbeiderspatronen kwamen steeds meer te vervallen. De ontluikende industrie zorgde voor een 

concentratie van arbeiders in de voorlopers van wat later fabrieken zouden worden. De overheid werd 

geconfronteerd met een andere vorm van tewerkstelling en wist niet echt hoe hier op te reageren. 

De nieuwe economische elite daarentegen, wou in zijn drang naar steeds meer winst, dat het systeem 

van de belastingen  werd hervormd, aangezien het systeem van de beden in zijn tijd achteropgeraakte. 

Ze stelden dan ook een directe personenbelasting voor; dit werd voorzichtig geponeerd aan het eind 

van de jaren ’70, maar het was vooral in de jaren ’80 dat het thema tijdens de vergadering van de 

Collaterale Raden naar voor komt. De Collaterale Raden verzetten zich echter tegen een overstap naar 

meer rechtstreekse belastingen uit schrik dat ze minder inkomsten dachten op te halen. In Gent en bij 

uitbreiding in de meer industriële steden, waren de zakenlui er wel voor gewonnen. ‘Volgens 

fysiocratische opvattingen was de grondbelasting een aantasten van de bron van alle inkomen. De 

voorstanders van de vrijhandel zouden opteren voor directe belastingen. Hoewel de kamer van 

koophandel een bundel adviezen opstelde om tot dezelfde gemeenschappelijke fiscale voorstellen te 

komen, zouden er echter geen veranderingen meer ingevoerd worden.’
278

 

5.2.4.2. Het regiestelsel 

 

Voor de inning van de douanerechten was het land verdeeld in departementen. Doorheen de 18
e
 eeuw 

liep hun aantal op van 12 tot 23. Het kantoor dat zijn naam gaf aan het departement was het 

hoofdkantoor. Elk departement telde een wisselend aantal subalterne kantoren, waarvan de ontvangers 

hun rekeningen moesten voorleggen aan een hoofdontvanger. Ook het aantal subalterne kantoren 

onderging in de 18
e
 eeuw een evolutie en breidde uit van 205 tot 223 kantoren.

279
 

In de Zuidelijke Nederlanden waren de douanerechten de eerste jaren afwisselend verpacht en terug 

onder regie gebracht. Na het mislukken van de tweede grote verpachting van de domeinen en een 
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algemene verpachting werd er definitief overgeschakeld naar het regiestelstel.
280

 Vanaf dan werd tot 

het einde van het Oostenrijkse tijd vastgehouden aan het regiestelsel. De plannen ter verpachting 

werden allen van de hand gewezen door de Raad van Financiën met de motivatie dat de Raad de 

financiële belangen beter zou behartigen dan een pachter.
281

 

De gedachte om de douanerechten te verpachten bleef gedurende gans de Oostenrijkse periode 

aanwezig, maar door de stelselmatige administratieve verbetering in de werking van de Raad van 

Financiën werd er uiteindelijk toch altijd voor het in eigen beheer houden geopteerd.
282

 Dat het 

voorstel om de douanerechten te verpachten zo vaak voorkomt, heeft te maken met het feit dat het een 

aanlokkelijk systeem blijft. Door de administratieve centralisatie en hervorming verdwijnen wel de 

voordelen die ontstaan waren wegens de chaos in de financiën, maar het gewaarborgd inkomen en de 

deelname in de winst zouden wel gebleven zijn.  

De centrale overheid kreeg in 1760 het verzoek om de douanerechten te verpachten tot en met 1765. 

De gemiddelde jaaropbrengst uit de voorgaande periode 1757-1759 bedroeg afgerond 1.952.060 

gulden. Het voorstel van de pachters was dat ze voor een jaarlijkse verhoging van 150.000 gulden 

boven het gemiddelde zouden zorgen. Dit zou voor de centrale overheid na vijf jaar een meerwinst van 

900.000 gulden hebben opgebracht. De Raad van Financiën weigerde het voorstel, en maar goed ook, 

want op het einde van 1765 had ze de inkomsten laten stijgen tot afgerond 2.925.314 gulden. Een 

meeropbrengst van meer dan twee miljoen gulden.
283

 

De Raad van Financiën werd sinds  1737 bijgestaan door het Bureau van de Regie. De Regie 

functioneerde tot medio jaren ’50 eigenlijk niet naar behoren. Haar rapporteurs waren overbelast, maar 

ook in het bestuur van het Bureau vervulden ambtenaren verschillende posten  zodat er eigenlijk maar 

half werk werd geleverd. De bezieler van de institutionele revolutie van de Raad van Financiën kwam 

echter in conflict met de raadsheren van Financiën, waardoor Dupuy de Oostenrijkse Nederlanden 

moest verlaten. Mullendorf volgde Dupuy op, maar dit had geen positieve uitwerking op het bestuur. 

Pas met de aanstelling van Gaspard Baudier als directeur in 1759 begint het Bureau zijn draai te 

vinden.
284

 Een eerste belangrijke hervorming die Baudier doorvoert, is het herstellen van de 

communicatie tussen de Raad van Financiën en het Bureau van de Regie. In de Raad van Financiën 

groeide het besef dat ze het beheer best konden overlaten aan de personen die er het meest van af 

wisten en dit komt dan ook tot uiting in de advieswinning over alle douanekwesties en economische 

problemen.
285
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De ontwikkeling van het Bureau van de Regie in de jaren ’50 kadert in de algemene tendens om de 

administratie van de centrale instituties beter aan te pakken. Onder de impuls van Botta-Adorno en 

Cobenzl wordt de administratie zo grondig aangepakt dat volgens Lefèvre in het gehele Ancien 

Regime de Oostenrijkse Nederlanden nog nooit zo een competente heersers hebben gehad als in de 

periode 1750-1780.
286

  

De Raad van Financiën wenste natuurlijk op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van het 

Bureau van de Regie. Daarom werden er regelmatig inspecties uitgevoerd in zowel de hoofdkantoren 

als de subalterne kantoren.
287

 Niet alleen de Raad van Financiën ondernam inspectieverslagen, maar 

ook het Bureau zelf. De hoofdcontroleurs kregen de opdracht om in het begin van elk jaar alle 

kantoren in hun departement te inspecteren. Deze verslagen moesten ze dan overmaken aan de Raad 

van Financiën. Op deze wijze ontstond er een soort van dubbele controle.
288

 

Omdat de Raad van Financiën zich op de duur te veel moest bezig houden met alle verslagen van het 

Bureau van de Regie, besliste de landvoogd dat voortaan de lopende zaken niet meer voorgelegd 

moesten worden, maar konden afgehandeld worden door de rapporteurs.
289

 

5.2.4.3. Van bruto- naar netto-ontvanger 

 

De hierboven vermelde maatregelen zorgden ervoor dat de lang gekende ‘courtresse des finances’ 

voor het eerst werd beëindigd onder Botta-Adorno zijn bewind. Voortaan zouden de Oostenrijkse 

Nederlanden gekenmerkt worden door een boni op de rekeningen. Of althans, dat is wat de bronnen 

ons laten geloven.
290

  

Het naslagwerk van Herman Coppens over de financiën van de centrale overheidsinstellingen levert 

echter andere resultaten op. Hierbij moet wel gezegd worden dat om tot het uiteindelijke eindsaldo te 

komen, heel wat berekeningen in acht moeten genomen worden. Een bijkomende moeilijkheid voor 

die tijd is de administratieve onmogelijkheid om het boekjaar op één jaar af te sluiten, zodat het zo 

goed als onmogelijk wordt om met een boekjaar te werken. Wanneer het eindsaldo onder Karel VI 

positief was, bedroeg dit slechts een miniem overschot. Dit werd dan ook nog eens aangevuld door 

leningen, zoals in onderstaande figuur duidelijk wordt.  

 

                                                           
286

 P. Lenders, “Instellingen, de  permanente kaders in de Zuidelijke Nederlanden 1700-1780.”, In: AGN, Vol 5, 

p. 416. 
287

 ARA, RVF, 2286: 28 dec. 1753 
288

 P. Moureaux, Préoccupations statistiques, p. 194-196. 
289

 ARA, RVF, 2286:13 feb. 1754. 
290

 ARA, RVF, 862: 13 maa. 1758.; C. Hofkens, De Raad van Financiën, p. 17. 



 
83 

Figuur 5. Eindbalans van de Zuid- Nederlandse staatsrekening, 1680-1788 in gulden.
291

 

 

Uit figuur 5. is verder op te maken dat de Oostenrijkse Nederlanden inderdaad een rijk en welvarend 

land waren, aangezien ze vaak een positief saldo hadden (kol. 1).  

5.3. Geldstromen naar Wenen 

 

Om de Oostenrijkse schatkist aan te zuiveren, gebruikte Maria Theresia na de Oostenrijkse 

Successieoorlog geldmiddelen uit haar erflanden. De scheiding der kassen werd opgeheven, maar 

officieel bestond er maar één manier waarop de erflanden geld naar Oostenrijk konden overmaken en 

dat was via de dons gratuits. Andere, niet officiële manieren waren de loterijen en de uitgifte van 

leningen.
292
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5.3.1. Dons gratuits 

 

De dons gratuits of ook wel de vrijwillige giften, waren van een uitzonderlijk karakter. ‘In bijzondere 

omstandigheden kon de vorst aan zijn onderdanen fiscale inspanningen vragen ter verdediging van de 

monarchie.’
293

 

Dit was al meermaals gebeurd voor de Poolse – en de Turkse Oorlog, waar toen een bedrag van 5.4 

miljoen gulden was opgehaald.
294

Er zijn ook meerdere pogingen bekend om de geestelijkheid van elke 

provincie te laten bijdragen, maar elk verzoek van deze aard werd geweigerd door hen.
295

  

De echte omschakeling kwam er pas met de Renversement des Alliances en de Zevenjarige Oorlog. 

Door het bondgenootschap met Frankrijk was het mogelijk voor de Oostenrijkse Nederlanden om 

buiten het oorlogsgeweld te blijven. Dit was voor Maria Theresia het moment om de scheiding der 

kassen op te heffen.  De vorstin vond het niet meer dan normaal dat een land dat niet getroffen werd 

door de oorlog moest bijspringen om het kroondomein te beschermen. Voortaan zou er Zuid-

Nederlands geld naar Wenen gaan.
296

 

In 1757 werd er dan ook begonnen met geld op te halen via de Krijgskas. De eerste twee jaar zou er 

ongeveer 6 miljoen gulden opgehaald worden. Hierna zou er tot het einde van de oorlog elk jaar 

ongeveer 2 miljoen gulden opgehaald worden.
297

Dit bracht het totale bedrag van de Oostenrijkse 

Nederlanden voor de financiering van de Zevenjarige Oorlog op 16,6 miljoen gulden.’
298

 

Toen de oorlog was afgelopen, werd er ook een don gratuit de paix gevraagd en bekomen aan de 

Staten. Deze bedroeg 4 miljoen gulden, maar bleef ter beschikking van Brussel voor de aflossing van 

de leningen die aangegaan werden tijdens de oorlog.
299

 De dons gratuits waren een fenomeen van hun 

tijd en zouden blijven bestaan tot het einde van het Ancien Regime. Nadien bleven ze ook hun 

uitzonderlijke karakter behouden. 

5.3.2. De staatsloterij 

‘Pour ramasser, autant qu’il pourra, de l’argent aux Pays Bas.’
300

 Een middel voor Wenen om de 

inkomsten te verhogen in de Nederlanden, zonder daarbij de belastingdruk te verhogen, was de 

staatsloterij. 
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Het uitgeven van loterijen om de inkomsten te verhogen was geen nieuw fenomeen en bestond al in de 

Oostenrijkse Nederlanden. Het initiatief dat uitging van Karel Van Lorreinen en Cobenzl werd 

aangepast door Kaunitz. In een poging de Oostenrijkse schuldenput te dichten wist Kaunitz de winst 

van de loterij naar Wenen te laten gaan.
301

 

‘Votre Majesté avoit ordonné lors de l’établissement du lotto, que sans confondre les produits de ce 

jeu avec les autres revenus des finances royales, on tienne un compte séparé du fonds des épargnes, se 

reservent d’en disposer selon les occurences.’
302

 

Hoewel de eerste uitgifte bijzonder succesvol was, was de tweede al verlieslatend en bracht de derde 

slechts een minieme winst op. Algauw werd er dan ook afgestapt van dit loterijsysteem. Het idee werd 

vervangen door een interessanter systeem dat meer moest opbrengen voor de staat. Cobenzl 

organiseerde een Genuese loterij, die respectievelijk tussen 1761 en 1782  jaarlijks ongeveer tussen de 

100.000 en de 180.000 gulden nettowinst opleverde.
303

 De bruto-opbrengst bedroeg voor dezelfde 

periode 6.334.121 gulden of ongeveer 275.000 gulden per jaar. ‘Alle opbrengsten bleven evenwel ter 

beschikking van de autonome loterijkas, waaruit Wenen naar eigen goeddunken en zonder enig Zuid-

Nederlands toezicht kon putten.’
304

  

5.3.3. Operaties via de Krijgskas en de Gastos secretos 

 

Het onderhoud van de troepen, ook de Duitse regimenten, was sinds 1725 een bijkomende financiële 

post voor de Krijgskas. De Krijgskas stond op zijn beurt dan weer onder controle van het opperbevel 

in Wenen.
305

 De Raad van Financiën had geen toegang tot deze documenten, zodoende kon Wenen 

flexiebel boekhouden. Dit werd niet toevallig voor het eerst toegepast tijdens de Zevenjarige Oorlog.  

‘… qu’outre capitaux des emprunts on fait passer chaque année à Vienne deux millions de florins 

provenant des épargnes que la Caisse de guerre peut faire sur les fonds militaires par le peu des 

trouppes qui sont actuellement en ce Païs.’
306

 

Niet alleen werd na de Zevenjarige Oorlog deze praktijk verder gezet, ze werd ook nog uitgebreid. In 

1756 kreeg thesaurier-generaal Neny opdracht om in het geheim 3,8 miljoen gulden uit te betalen aan 

de Oostenrijkse erflanden.
307

 Niet alleen Wenen zou een belangrijke rol spelen in het doorsluizen van 

geld van Brussel naar Wenen, maar ook de bank Nettine. Niet alleen speelden ze een grote rol in de 
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Oostenrijkse leningen, als beheerder van de kas der Gastos secretos hadden ze het ideale middel 

gevonden om ongemerkt geld over te maken.
308

 

‘Pour cacher cette disposition au public, de faire circuler le déficient de la Recette générale aux 

gastos secretos.’
309

 

5.3.4. Oostenrijkse leningen geplaatst in de Zuidelijke Nederlanden 

 

Zoals al eerder aangehaald was de voornaamste bezigheid van Maria Theresia geld te vinden om de 

oorlogsschuld van de Oostenrijkse Successieoorlog af te betalen. Hierbij kwam ook nog eens dat ze 

van haar vader – Karel VI – een overheidsschuld van meer dan 100 miljoen gulden had geërfd.
310

 De 

dreigende oorlog in 1756 verhoogde de financiële druk voor Oostenrijk. Aangezien de Oostenrijkse 

kapitaalmarkt te krap was en bijgevolg te duur was, werd er beroep gedaan op de erflanden om voor 

het nodige kapitaal te zorgen.
311

 

Een eerste grote lening kwam reeds tot stand na de Oostenrijkse Successieoorlog. De conversie van de 

oorlogsrenten en de verhoging van uitgaven voor defensie in 1752, waren de oorzaak voor de 

zoektocht naar nieuwe financieringsmiddelen. In Wenen werd er daarvoor andermaal een lening 

aangenomen die gefinancierd was door de Staten.
312

 In 1754 werd er nog tweemaal beroep gedaan op 

de kredietreserves in de Oostenrijkse Nederlanden. Op twee jaar werd zo 8,1 miljoen gulden geleend 

aan Wenen. 

Tijdens de Zevenjarige Oorlog werd het lenen in de Zuidelijke Nederlanden pas echt intensief 

gebruikt. De eerste twee lotenleningen waren op naam van de regering te Brussel, maar toch werd er 

2,1 miljoen gulden doorgegeven aan Wenen.
313

 Bij de volgende drie lotenleningen was zelfs alles voor 

Wenen bestemd.  

‘Een lotenlening hield in dat op de jaarlijkse vervaldag een lottrekking werd georganiseerd. Daar werd 

dan bepaald welke 2.000 obligaties van 200 gulden wisselgeld voor terugbetaling in aanmerking 

kwamen. Een bijzonder pot van 345.333 gulden voor alle trekkingen samen werd onder de uitgelote 

houders van de obligaties verdeeld. Op de coupons die buiten de prijzen vielen, werd een gewone 

intrest van 4% uitgekeerd.’
314

Daarnaast werden er tijdens de periode van de Zevenjarige Oorlog nog 

vijf gewone leningen uitgegeven, zodat de Zuidelijke Nederlanden in totaal 29.085.000 gulden hadden 

geleend aan Oostenrijk gedurende zeven jaar. Het totale bedrag dat geleend is door Oostenrijk tijdens 

                                                           
308

 H. Coppens, De financiën, p. 335. 
309

 ARA, DN, 474: rapport van kaunitz 1771. 
310

 H. Coppens, De financiën, p. 332. 
311

 Ibidem, p. 335. 
312

 Ibidem, p. 336. 
313

 Dickson, Finance, II, p. 280. 
314

 H. Coppens, De financiën, p. 284. 



 
87 

de oorlog bedraagt 232.680.000 gulden. De bijdrage van de Zuidelijke Nederlanden bedraagt dus 

12,5%.
315

 Het totale bedrag dat geleend werd door de Oostenrijkse Nederlanden representeert wel 69% 

van het Buitenlandse geleende kapitaal. 

Na de oorlog werd Oostenrijk geconfronteerd met een stijging van de overheidsschuld en de gegeven 

garanties op terugbetaling van de lening waren wegens veelvuldige hypothekering waardeloos 

gebleken. Er werd een système de liquidation des dettes opgericht dat ervoor moest zorgen dat de 

leningen in de Oostenrijkse Nederlanden werden afbetaald.
 316

 Tussen 1766 en 1771 werd 17,4 miljoen 

gulden door de Algemene Ontvangstkas aan de kas van de Gastos secretos overgemaakt. Dit bedrag 

werd echter direct teruggekeerd als zogenaamde Oostenrijkse betaling naar dezelfde Ontvangstkas.
317

 

 ‘La somme qui est portée dans la recette comme deniers de secours remis de Vienne n’a pas été 

remise d’ici en entier mais en grande partie elle a été fournie par les fonds domestiques des Païs-

Bas… Pour cacher la source d’ou les deniers sont tirés, le ministre plénipotentiaire fait passer les 

sommes, don til a besoin pour les paiements des dettes, de la recette générale dans une caisse secrète, 

nommée gastos secretos, d’ou ensuite il les reverse dans la recette générale, comme si Elles étoient 

tout nouvellement remises de Vienne.’
318

 

 De gehele operatie werd verborgen gehouden voor de Raad van Financiën, enkel de thesaurier-

generaal was ervan op de hoogte. 

‘Tres peu de personnes sont instruites aux Pays Bas de cette opération.’
319

 

Wenen probeerde op allerlei manieren haar schuld onder controle te houden. Het meest gebruikte 

middel hiervoor was een conversie van haar leningen en het vervangen van dure binnenlandse 

leningen door buitenlandse leningen.
320

 De Zuid- Nederlandse kapitaalmarkt had reeds tijdens de 

Zevenjarige Oorlog haar diensten bewezen en werd dan ook meer ingeschakeld in de Oostenrijkse 

politiek. Tussen 1765 en 1772 brachten deze leningen ongeveer een 2,4 miljoen gulden op per jaar. 

Deze werden hoofdzakelijk gebruikt om oude leningen tegen een hogere interest te betalen.
321

 Dit leek 

ook goed te werken, want in 1777 was reeds 15,1 miljoen gulden van de uitstaande Oostenrijkse 

schuld terugbetaald.
322
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Er waren heus niet alleen geldtransfers van hier naar Oostenrijk, zoals de figuur laat zien was er ook 

sinds 1740 een jaarlijkse geldtransfer naar Brussel. Deze was echter steeds kleiner dan wat van Brussel 

naar Wenen ging. De uitzondering is het jaar 1745-1749, maar toen waren de Oostenrijkse 

Nederlanden bezet gebied onder Frankrijk. 

Figuur 6: Balans van de Zuid-Nederlandse – Oostenrijks transacties, 1725-1788.
323

 

  

5.4. Publieke schuld 

 

In het kader van de latere publieke schuld zal hier eerst kort worden ingegaan op de leningspolitiek 

van de Brusselse regering, omdat deze leningen bijdragen tot de totale overheidsschuld.  

De Zuidelijke Nederlanden hadden eind jaren ’30 voor een ommekeer in het leningbeleid gezorgd. 

Voor het eerst werd de centrale overheid ook in staat geacht om leningen uit te geven op zijn eigen 

naam. Dit had alles te maken met de overname van de Hollandse publieke schuld die vanaf Maria 

Theresia niet meer moest betaald worden. Even belangrijk was de overname van alle domeinschulden 

in 1736.
324

 Beide waren een belangrijk signaal voor de internationale markt, dat de Zuidelijke 

Nederlanden terug aan kredietwaardigheid hadden gewonnen.
325

  

De gewijzigde internationale mening ten aanzien van de Zuidelijke Nederlanden was reeds van bij de 

aanvang van Maria Theresia aanwezig. Reeds bij aanvang van de Oostenrijkse Successieoorlog vond 

Maria Theresia buitenlandse banken bereid om op naam van de regering te Brussel leningen te laten 
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uitvaardigen van 1.344.000 gulden tegen 4 %. Hierna werden ook nog drie leningen uitgegeven door 

Belgische banken ook tegen 4 %, maar wel voor kleinere bedragen.
326

 Na de Oostenrijkse 

Successieoorlog viel de leningsactiviteit wat stil, wat de Oostenrijkse Nederlanden de tijd gaf om de 

intresten af te betalen. 

Ten tijde van de Zevenjarige Oorlog, kwam de leningsactiviteit weer op gang. In 1755 werden in 

totaal acht verschillende leningen afgesloten van allerlei aard zowel in binnen- als buitenland. De 

leningen waren verschillend van aard, van hele kleine leningen van 200.000 gulden tot grote van 

4.000.000 gulden.
327

 Deze werden allemaal uitgegeven tegen een intrest van 5%. Door de dreigende 

oorlogssituatie was het echter moeilijk om publiek te vinden die in deze onzekere tijden wou 

investeren. Zodoende werd er vaak minder opgehaald dan verhoopt was. 

Na de Zevenjarige oorlog zien we de intrest van de leningen terug dalen van 5 % naar 4%. In de jaren 

die volgen zou Jozef II door de confiscatie van goederen van de kerk aan ongezien lage rentes van 3% 

kunnen lenen.  

Figuur 7: Totale overheidsschuld van de regering 1725-1788.
328

 

 

Voor de regeerperiode van Maria Theresia zien we de totale overheidsschuld eerst dalen van 

1.517.044 tot 538.235 gulden. De voornaamste oorzaak hiervan is de interventie die het in Brabant 

heeft gedaan. Dit zien we ook in de uitgaven voor Brabant, die dalen van 1.121.852 tot 392.788 

gulden. Een tweede factor die meespeelt, is dat tijdens de laatste jaren van de Oostenrijkse 
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Successieoorlog, de Zuidelijke Nederlanden bezet waren door de Fransen, waardoor het voor 

Oostenrijk onmogelijk was om leningen en intresten af te lossen.
329

 

Na de bezetting zien we dat de totale overheidsschuld terug stijgt tot een stabiel niveau van ongeveer 

anderhalf miljoen gulden. De laatste jaren van het bestuur van Maria Theresia is er terug een 

opmerkelijke stijging van de overheidsschuld. Dit heeft echter opnieuw te maken met een poging van 

de overheid om zoveel mogelijk schulden te willen terugbetalen aan zowel Brabant als het 

Geretrocedeerde land, waardoor de eigen rechtstreeks publieke schuld steeg. 

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat door de sterkere kredietwaardigheid van de centrale 

regering, ze minder beroep moet doen op de kredietreserves van de Staten. Deze blijven een 

belangrijke rol spelen, maar de overheid probeert wel om hun invloed te beperken. Dit komt het best 

tot uiting als we procentueel bekijken hoe de totale overheidsschuld verdeeld is. Waar we zien dat in 

1740-1744 de schuld aan de Staten van Brabant nog 64,1% van de totale schuld bedraagt, is dit 

gedaald tot 23,5% in de periode 1775-1779. Het verschil is volledig terug te vinden bij de rechtstreeks 

publieke overheidsschuld. 

Een laatste vaststelling over de publieke schuld is het feit dat ze onder Maria Theresia, net zoals onder 

Karel VI, een fluctuerend verloop kent. Bij haar inauguratie bedroeg de totale overheidsschuld van de 

Oostenrijkse Nederlanden 908.751 gulden. Deze vielen terug tijdens de Franse bezetting om na de 

Oostenrijkse Successieoorlog terug te stijgen tot 1760-1764. De vrede zorgde er toen voor dat de 

centrale overheid zijn kortlopende leningen en zijn schuldenlast de komende tien jaar kon terugdringen 

tot een niveau van 1.300.000 gulden. De overname van de schuld van Brabant op de rekening van de 

centrale overheid zorgde ervoor dat overheidsschuld voor de periode 1775-1779 terug opliep tot 

2.488.199 gulden. 

5.5. Het bankwezen 

 

In de moeilijke periode tussen 1730 en 1749, een periode geteisterd door een slecht economisch 

klimaat en de Oostenrijkse Successieoorlog, zien we vanzelfsprekend het gouvernement geen enkele 

poging ondernemen om een publieke bank op te richten. Dit mag niet verbazen aangezien de regering 

voor de meest dringende geldkwesties zelf geen geld vindt. Wanneer in ons land de Jointe voor het 

Muntwezen wordt opgericht, die opnieuw een stimulans voor de monetaire politiek moet 

bewerkstelligen, en de bekwame figuren als Cazier en Cobenzl op het toneel verschijnen, komt de 

vraag naar een centrale bank opnieuw ter sprake.
330
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De vraag ter oprichting van een publieke bank is ingegeven door het feit dat ondertussen in Wenen de 

bank van de stad in 1761 zo goed als omgevormd is tot een keizerlijk instituut. Deze regelt niet alleen 

bankzaken, neen ze is ook verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten.
331

 

Het eerste initiatief in de Oostenrijkse Nederlanden kwam van hofkanselier Kaunitz. In een brief aan 

Cobenzl op 13 november 1763 zet hij zijn plan uiteen. De basis van zijn idee zou een bank zijn die als 

tegenwaarde van deposito’s in metaalgeld biljetten zou uitgeven. ‘Het bedrijfsleven zou zich van het 

fictieve geld voorzien, terwijl de bank het werkelijke geld voor het wisselverkeer en 

discontoverrichtingen zou aanwenden. Een wet zou iedereen, ook de buitenlanders, verplichten via de 

bank hun betalingen te verrichten.’
332

 De inspiratie voor dit model zou gehaald zijn bij de 

Amsterdamse wisselbank. In de hoop zijn model door te voeren zoekt hij in het geheim de steun van 

bank Nettine, evenals de medewerking van vijf à zes andere bankhuizen. In eerste instantie verklaart 

Cobenzl zich akkoord met het initiatief van Kaunitz, maar in samenspraak met de weduwe van 

Nettine, die de bankzaken heeft overgenomen van haar overleden man, worden de plannen verworpen 

wegens te moeilijk en te vele obstakels. Dat het advies van één bankiersvrouw zo doorslaggevend is 

mag misschien verbazen, maar als gerenommeerde staatsbankier had zij heel wat te zeggen op 

financieel gebied. Natuurlijk moet dit ook bekeken worden van de kant van de bank Nettine zelf, 

aangezien een nieuwe centrale bank ervoor zou zorgen dat zij een deel van haar wissels op de centrale 

overheid zou verliezen. Het is niet méér dan logisch dat ze probeert haar geprivilegieerde status van 

staatsbankier veilig te stellen.  

De grootste schrik voor de Oostenrijkse bewindvoerders was echter de grote argwaan bij het publiek. 

Bij elke innovatie op bancair gebied was de mislukking van Law nog te voelen. Ook het 

gouvernement is de mislukking van Law zijn experiment nog niet vergeten. Cobenzl argumenteert dat 

de gedwongen invoering van bankpapier een nefaste weerslag zou hebben onder de bevolking en er 

een teken van financiële zwakte zou inzien. De afkeer van de Vlaming voor alle vormen van 

circulerend papier was zeer sterk.
333

 

Het centrale gouvernement achtte het niet wenselijk de bank een commercieel karakter mee te geven 

uit schrik voor de geprivilegieerde staatsbankiers. Dit zou een zeker nadeel hebben geschapen voor de 

negocianten aangezien de overheid een monopolie op de uitgifte van geld zou scheppen. Het feit dat 

dit nu wel het geval is en vroeger niet, heeft veel te maken met de macht die deze bankiersfamilies op 

het centrale gouvernement hadden en op de cruciale rol die ze invulden in het beheer van de financiën. 
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De enige mogelijkheid die voor het centrale gouvernement overschoot was dat bij oprichting van een 

centrale bank deze gesteund zou worden door de andere bankiers.
334

 

‘Votre projet,… est fondée sur la supposition qu’on peut avantageusement substituer le crédit de vos 

finances à celui des Jésuites et caissiers particuliers d’Anvers’
335

 

Dat ook dit initiatief er uiteindelijk niet doorkwam heeft volgens Kaunitz te maken met het feit dat de 

overheidsfinanciën onvoldoende gezond waren om als basis te dienen voor een centrale bank. Het  

wordt dan ook uitgesteld tot een latere datum, zij het echter niet zonder er een wrang gevoel aan over 

te houden. 

‘Berlin aura une banque et Bruxelles n’en peut pas avoir. Cela est fâcheux, mon cher comte, mais ce 

n’est pas ma faute.’
336

 

Kaunitz was overigens niet de enige die met het idee van een centrale bank speelde. Verschillende 

bevoegde personen van het centrale gouvernement hadden wel min of meer het idee dat de oprichting 

de Oostenrijkse Nederlanden ten goede zou komen. Over de concrete organisatie van zo een bank zijn 

de plannen veel dunner gezaaid.  

Een van de enige die ons wel bekend zijn, is het plan van baron de Cazier. De bank zou bestaan uit een 

delgingskas van de openbare schuld, gespijsd door deposito’s van het publiek en door een gezamenlijk 

deposito van een miljoen florijnen gedekt door de Staten.  

‘Capitaux des serées faites par le gouvernement pendant la derniere guerre commencent a rentrer 

dans le pays un etablissement aussi avantageux aux interets de sa majesté ne scavoit trop tot etre mis 

a execution si les paies enfont pratiquables pour assurer d’autant plus son credit et la mettre a meme 

de le fontenir si les proprietaires des fonds y deposés faisoient des retraits inopinies. En pouroit 

engager les etats des provinces lorsque les demandes du gouvernement ne seront plus que sur le pied 

ou elles etoient avant la guerre a fournir chacun respectivement une somme proportionnée a leurs 

quotes qu’ils paient dans une demande par exemple un million de florins argent de change.’
337

 

‘Volgens een analyse van Janssens blijkt dat de instelling die de Cazier in gedachte had een goede 

kans had op slagen. Ze was gebaseerd op een gezonde basis en zou op de geldeconomie een 

verruimende invloed hebben uitgeoefend. Om tot hiertoe nog onbekende redenen is dit project nooit 

uit de startblokken geraakt.’
338
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5.5.1. De financiële elite 

 

De 18
e
 eeuw was niet echt een tijdperk van commerciële bloei voor Antwerpen, tot dan nog altijd de 

grootste commerciële stad. Door de uitbreiding van de haveninfrastructuur in Oostende, de 

ontwikkelende linnenindustrie in Gent en door de toename van de doorvoerhandel in centra met een 

verkeersgunstige ligging, werd de handelsmetropool van weleer meer naar de achtergrond verdreven. 

‘Toch bleef Antwerpen een belangrijke rol vervullen. Toen de handel met Spanje achteruitging en hun 

investeringsvermogen ver uitsteeg boven de lokale kapitaalbehoeften, zochten Antwerpse bankiers en 

handelaars voortdurend naar winstgevende investeringen, bijvoorbeeld in de vorm van buitenlandse 

compagnieën die handel dreven op Azië of in de vorm van leningen aan vreemde mogendheden.’
339

 

Een andere zeer belangrijke rol die de financiële elite overal in het land speelde was als investeerder 

voor het (centrale) gouvernement.  

In het archief van de Raad van Financiën zijn dan ook talrijke verslagen, rapporten en 

overzichtsrekeningen te vinden van enerzijds voorschotten gedaan door bekende bankiersfamilies aan 

de overheid, en anderzijds terugbetalingen van de overheid van deze voorschotten.
340

 Wat wel opvalt 

is dat de overheid een aantal gepreferentieerde bankiers(families) had. Dit is af te leiden uit het enorme 

aanbod van documenten van de families de Nettine en Proli. 

De financiële elite en dan vooral de bankiers hebben ook een belangrijke rol proberen te spelen in het 

girale geldverkeer. 

5.6. Afwezig centrum van de politiek 

 

In het jaar 1749 kwam de regelmatige correspondentie terug op gang tussen de Nederlanden en 

Oostenrijk. De instructie uit Wenen verplichtte de gevolmachtigde minister Botta-Adorno om een 

regelmatige briefwisseling tussen de Staatskanselier en de Hoge Raad op gang te brengen.
341

 Vanuit 

Wenen was er dus enerzijds het verlangen om dagelijks op de hoogte gehouden te worden van de 

situatie in de Zuidelijk Nederlanden, om op die manier korter op de bal te kunnen spelen. Anderzijds 

is er nooit zo actief geprobeerd om tijdens de regeerperiode van Maria Theresia de Zuidelijke 

Nederlanden van de hand te doen. 

De eerste poging was nog tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog toen generaal Maurits van Saksen 

voorstelde om de Oostenrijkse Nederlanden te ruilen met Louis XV tegen gebieden in Italië. Een 
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tweede ruilpoging kwam tot stand tijdens de onderhandelingen van de Renversement des Alliances. 

Bij de eerste onderhandelingen zou het als gift worden gegeven in ruil voor de verovering van Silezië. 

Bij de tweede onderhandelingsronde zou het in ruil voor de drie Italiaanse vorstendommen van de neef 

van Louis XV worden betrokken. Ook in 1777 aan de vooravond van de Beierse Successieoorlog werd 

er nog een poging ondernomen door Wenen om Beieren met steun van Frankrijk te veroveren. In ruil 

daarvoor zou Wenen dan afstand doen van de Zuidelijke Nederlanden.
342

 

Ondanks alles bleven de Zuidelijke Nederlanden onder het gezag van Wenen staan. Het opmerkelijke 

aan dit alles is wel dat ze de Oostenrijkse Nederlanden probeerden te ruilen voor gebieden die 

financieel minder zouden opbrengen.
343

 De nabijheid van de erflanden woog dus meer op dan de 

financiële opbrengsten die ze ervoor terugkregen. Ondanks de verschillende initiatieven om de 

Oostenrijkse Nederlanden te ruilen, zijn er bij de inwoners geen rancuneuze gevoelens achter 

gebleven. Dit laatste is een persoonlijke mening die ik afleid uit het feit dat er geen grote 

protestbewegingen geweest zijn tegen het Oostenrijkse bestuur. De regering te Wenen kan  niets 

verweten worden. Ondanks de verwoede pogingen om de Zuidelijke Nederlanden te ruilen, hebben ze 

wel steeds het beste bestuur voorgehad wat naar voor is gekomen in de centralisatie en administratieve 

hervormingen van het gouvernement.  

5.7. Tussenbesluit 

 

Er kan gesteld worden dat, waar Karel VI het oude recept van het Anjouaanse regime gebruikte om de 

overheidsfinanciën te hervormen gecombineerd met saneringsmaatregelen, Maria-Theresia vooral 

geprobeerd heeft om de zaken administratief te hervormen om zo een beter overzicht en resultaat van 

de inkomsten te verzekeren. Dit zorgde voor een administratie van een ongezien niveau voor de 

Oostenrijkse Nederlanden tijdens het Ancien Regime. 

In haar financiële politiek was haar voornaamste bezigheid geld te voorzien om het steeds uitbreidende 

militaire apparaat te kunnen betalen. Niet alleen waren de administratieve hervormingen van groot 

belang, haar constante strijd om de overheidsuitgaven te bedwingen door saneringen en de oprichting 

van de Jointe voor Besturen en Subsidiezaken waren dat ook. De overheid probeerde de 

afhankelijkheid van zijn lokale besturen te verminderen, door steeds meer schulden voor zijn eigen 

rekening te nemen. Toch wist ze de totale overheidsschuld goed onder controle te houden. 

De positie van de Oostenrijkse Nederlanden ten aanzien van Oostenrijk veranderde tijdens de 2
e
 helft 

van de 18
e
 eeuw aangezien de Zuidelijke Nederlanden van bruto- naar netto-ontvanger gingen. Wenen 

besloot deze situatie te gebruiken om haar eigen begrotingstekort te verminderen. Het einde van de 
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scheiding der kassen zorgde ervoor dat er geld overgemaakt kon worden naar Wenen, zowel via 

officiële als niet officiële wegen. 

Het grote gemis van de Oostenrijkse Nederlanden bleef evenwel een centrale bank naar analogie met 

de buurlanden. Dit gemis werd vooral gevoeld door de centrale regering wiens hoop het was geweest 

sinds Karel VI, om een centrale bank te hebben. De Oostenrijkse Nederlanden werkten daarom 

noodgedwongen met het systeem van staatsbankiers. Dit werkte zeker niet slecht, maar het 

particularisme van deze staatsbankiers was een onoverkomelijk obstakel in de creatie van een centrale 

bank. 

De afwezigheid van de vorst was op het eerste zicht geen probleem voor het bestuur van de 

Oostenrijkse Nederlanden. In de tweede helft van de 18
e
 eeuw was er een toenemende tendens om op 

de hoogte te zijn van de zaken in de Oostenrijkse Nederlanden, maar desondanks bleef er van Wenen 

uit toch nog altijd het verlangen om de Zuidelijke Nederlanden te wisselen tegen dichter gelegen 

gebieden. 
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Algemeen besluit 

 

De rode draad doorheen deze thesis was het standaardwerk van Dickson rond de financiële revolutie in 

Engeland. Het was ook uit dit boek dat ik de definitie heb gebruikt om de financiële revolutie in de 

Oostenrijkse Nederlanden tussen 1716 en 1780 aan af te toetsen. De essentie van de financiële 

revolutie bestond volgens Dickson uit: een breuk met het verleden; belastingen die nog nooit zo hoog 

zijn geweest, steeds stijgende nationale overheidsschuld, de opkomst van een nieuwe financiële elite 

en ten slotte de creatie van een belangrijk financieel instituut.
344

 

Elk land wordt geconfronteerd met hogere defensie uitgaven, wat kadert binnen de fiscal military 

state, zo ook de Oostenrijkse Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden werden bovendien ook nog 

geconfronteerd met de Barrièrebetalingen, waardoor ze elk jaar moesten opdraaien voor de kosten van 

de Staatse troepen. Karel VI en Maria Theresia hebben elk op hun beurt geprobeerd om volgens hun 

tijd een zo aangepast mogelijk beleid te voeren dat aansloot bij de economische omstandigheden van 

de Zuidelijke Nederlanden. Karel VI was genoodzaakt om enerzijds fors te saneren, maar anderzijds 

zocht hij ook naar alternatieve inkomsten. Getuige hiervan is het admodiatiestelsel dat onder zijn 

bestuur een enorme bloei kent, maar falikant afloopt. Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Het 

uit handen geven betekende verlies van inkomsten aan de pachters, maar zorgde anderzijds wel voor 

een betere administratie achteraf. Het in eigen beheer houden zou door de administratieve puinhoop 

waarschijnlijk nog minder hebben opgebracht. Hoewel Karel VI duidelijk een meer centraal beleid 

wou voeren, waren het de instellingen op gewestelijk en regionaal niveau die voor de continuïteit van 

het bestuur zorgden. De ommekeer kwam er onder von Harrach die een beter georganiseerd bestuur 

opstelde in de Raad van Financiën. Onder hem werd er ook overgeschakeld naar het regiestelsel. 

Maria Theresia zou dit beleid verder doorvoeren. Na de Oostenrijkse Successieoorlog was het ook tot 

in Wenen doorgedrongen dat het zo niet verder kon. De regeerperiode van Maria Theresia wordt dan 

ook gekarakteriseerd door doorgedreven administratieve hervormingen. Nieuwe belastingsinnovaties 

waren zeldzaam, men probeerde vooral de rekeningen van de Staten en de lokale besturen te 

controleren en te corrigeren om zo meer inkomsten te vergaren. De meest voorkomende manier om de 

belastingsinkomsten te verhogen was het verhogen van de accijnzen en het spelen met douanetarieven, 

wat slechts mogelijk was na 1748. Aan het einde van de regeerperiode van Maria Theresia gingen er 

stemmen op om een hoofdelijke belasting in te voeren, maar dit zou zich maar voltrekken in 1794 

wanneer het Franse fiscale systeem werd overgenomen. De belastingsinkomens kennen wel een 

stijgend verloop, maar het zou verkeerd zijn dit volledig toe te schrijven aan de gestegen taxatievoet. 

De bevolking kende in de 2
e
 helft van de 18

e
 eeuw namelijk een enorme bevolkingsstijging. De eerste 
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voorwaarde van Dickson voor een continue stijging van de belastinginkomens gaat wel op, maar niet 

door nieuwe belastingen in te voeren. 

Een ander element van Dickson zijn financiële revolutie was de steeds stijgende overheidsschuld. Ook 

dit gaat niet helemaal op voor de Oostenrijkse Nederlanden. Er is inderdaad wel een stijging te 

constateren van ongeveer één miljoen gulden naar anderhalf miljoen gulden, maar het grootste 

kenmerk van de Zuid-Nederlandse overheidsschuld is dat ze vrij stabiel is. Ze piekt wel eens naar twee 

en tweeënhalf miljoen gulden, maar dat is dan in de eerste plaats wanneer de centrale overheid meer 

grip probeert te krijgen op haar overheidsschuld en ze de Staten uitkoopt. De centrale overheid is zich 

terdege bewust van haar publieke schuld en probeert zich te bevrijden van de afhankelijkheid van de 

Staten. Het alleen op zich nemen van de publieke schuld is de voltooiing van de centralisatiepolitiek 

van de Oostenrijkse Nederlanden. 

De ultieme droom van vele landvoogden, gevolmachtigde ministers en andere prominenten in de 

Oostenrijkse Nederlanden was de oprichting van een centrale bank naar analogie met de Amsterdamse 

wisselbank en de Bank of England. Het is eigenlijk des te opmerkelijker dat er in de Oostenrijkse 

Nederlanden geen centrale bank komt, aangezien er in Wenen sinds 1703 wel zo een bank bestaat. Het 

particularisme van de bankiers en de financiële elite was te sterk. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de 

te geprivilegieerde status van enkele bankiers – Nettine en Proli – die een extreem belangrijke rol 

speelden voor de centrale overheid in het innen van douane-inkomsten, leningen aan de centrale 

overheid en in de internationale geldtransfers. Het afwezig blijven van een centrale bank heeft er wel 

voor gezorgd dat langs dit instituut geen voordelige economische politiek gevoerd kon worden zoals 

dat wel het geval was in Engeland en de Republiek. 

De afwezigheid van het politieke centrum vormt op zich geen probleem, wel zorgde het ervoor dat het 

niet kort op de bal kon spelen in de eerste helft van de 18
e
 eeuw. Dit zorgde toen vaak voor 

onderhuidse spanningen tussen Wenen en Brussel. Onder Maria Theresia zien we de interesse voor de 

Oostenrijkse Nederlanden toenemen en wenst Wenen dagelijks op de hoogte gebracht te worden. 

Paradoxaal genoeg is er onder Maria Theresia nooit zo actief geprobeerd om van de Oostenrijkse 

Nederlanden af te geraken. Het politieke centrum mocht dan in Wenen zitten, op vlak van de financiën 

behielden de Oostenrijkse Nederlanden toch hun eigenheid. Zelfs toen de scheiding der kassen 

opgeheven werd, bleven Brussel en de lokale besturen nog altijd hun eigen financiële politiek voeren. 

Het moest wel toestaan dat er een aanzienlijk deel van de inkomsten naar Wenen vloeide. 

Als we dit alles in beschouwing nemen moeten we concluderen dat er meer niet dan wel is voldaan 

aan de voorwaarden voor een financiële revolutie zoals beschreven door Dickson. Verder is er niet 

echt een breuk te constateren, we moeten zelfs vaststellen dat er eerder een overname is van bepaalde 

facetten die na elke Franse overheersing in het bestaande systeem van de Oostenrijkse Nederlanden 
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worden geïncorporeerd. Van een financiële revolutie naar Engels model, is in de Oostenrijkse 

Nederlanden tussen 1716 en 1780 dan ook geen sprake. 

Wat ligt dan aan de oorzaak van het feit dat we moeten vaststellen dat er zich in de Oostenrijkse 

Nederlanden geen financiële revolutie heeft afgespeeld? Enige voorzichtigheid is hier toch op zijn 

plaats, aangezien voor een volledig antwoord nog verder onderzoek moet verricht worden naar de 

andere centrale instellingen en de economische politiek. Het is wel duidelijk dat de fiscal military state 

zich verder ontwikkelt in de Oostenrijkse Nederlanden, maar nog niet naar een volwaardig fiscal state 

is geëvolueerd. 

Een eerste voorzichtige conclusie waarom een financiële revolutie naar Engels model, waarbij de 

publieke schuld een centrale plaats in de staatsfinanciering werd toebedeeld, in de Oostenrijkse 

Nederlanden niet mogelijk was is deze. Tijdens de periode van Karel VI was er in de eerste plaats geen 

boni op de rekeningen, verder moesten de Zuidelijke Nederlanden opdraaien voor de ondersteuning 

van de Staatse troepen, vastgelegd door het Barrièretraktaat en werd de economische politiek vooral 

gevoerd door de Staten en niet op centraal niveau. Na het opzeggen van de scheiding der kassen onder 

Maria Theresia stond de leningactiviteit volledig in dienst van de consolidatie en conversie van de 

Oostenrijkse schulden in de Nederlanden. Oostenrijk heeft de ontwikkeling van de leningpolitiek 

ongetwijfeld verhinderd, aangezien het de kapitaalmarkt van Antwerpen en Brussel niet kon missen 

voor zijn eigen kredietvoorziening. Anderzijds zien we dat in de landen waar er wél wordt gesproken 

van een financiële revolutie de creatie van een centrale bank van primordiaal belang is voor het 

welslagen van de financiële revolutie. De Oostenrijkse Nederlanden zaten vaak in een positie tussen 

droom en daad, waardoor er geen sprake was van een financiële revolutie, maar wel van een financiële 

evolutie. 
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Bijlage 

 

Hernieuwd oprichtingsdecreet van de Raad van Financiën in 1733. Hoofdstuk vijf over de verhoging 

van de inkomsten en de vermindering van de uitagaven. 

Chapitre 5me de l’augmentation du revenu et de la diminution de la depense. 

153. Quoy que l’objet principal des attentions de notre trésorier général et de ceux de notre conseil des 

finances doit être l’augmentation et la conservation de nos droits, hauteurs, domaines et revenus et la 

diminution et epargne des depenses ; nous jugeons neanmoins pour leur en faciliter les moiens de 

prescrire a cet égard certaines regles, que nous voulons être exactement observées. 

154. le conseil aura soin de faire redresser tous les exces et usurpations de nos droits et hauteurs 

comme il est dit cy dessus articles 6 et 7 et de mettre en valeur ces parties de notre domaine dont on 

n’a pas profité cy devant mais qui ont été occupés a titre de don ou comme emolument d’office, le tout 

avec l’aggrement du gouverneur général. 

155. si dans les états que noz receveurs sont obligéz de former et de presenter chaque année il se 

trouve quelque partie en recette qui pourroit être augmentée a notre profit ou en mise quelque dépense 

superflue desd. Des comptes seront tenus d’en informer notre conseil des finances avec leur avis pour 

y être pris tel égard que de raison. 

156. comme nous sommes informés qu’a notre grand prejudice plusieurs receveurs et autres 

comptables ou leurs heritiers sont encor redevables des sommes considerables des clôtures des 

comptes arretés a leur charge, nous voulons que ceux de nos finances ordonnent aux president, de nos 

chambres et en leur absence aux doiens de deputer specialement et chacun pour son suset avec 

exactitude conjointement ou separement comme il conviendra.Le mieux les anciens comptes et leurs 

clôtures et a mesure qu’ils y decouveront des redevances non payées d’en donner part a leur chambre 

qui en informera incessament le conseil avec son avis pour y être pourvu a notre profit comme il sera 

trouvé convenir. 

157. et a fin que ceux de nos finances mieux veiller a l’execution de ceque dessus lesd. Presidents ou 

doyens donneront part au conseil des maitrès et conseiller et des auditeurs qu’ils auront nommés et 

deputés a l’effet susd. 

158. et a l’égard des autres vielles non resultantes des clôturers ou arretés des comptes qui pourroient 

nous être dues dont on demanderait d’être dechargé nous voulons que ceux de nos finances consultent 

le gouverneur général sur la justice desd. Pretentions, modérations ou atermoiemen selon qu’ils 

trouveront convenir a notre plus grand profit. 
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159. ceux de nos finances en faisant les états de nos receveurs generaux et particuliers et des autres nos 

officiers comptables trouvent qu’il convient a notre plus grand service de retrancher, moderer, 

diminuer, differer ou suspendre les gages et pensions ordinaires et extraordinaires et autres charges, ils 

en informeront le gouvernement, avec leurs raisons, pour y être ordonné ce qui conviendra. 

160. comme les derniers ordinaires de nos revenus, n’ont pû suffire dans nos Pays-Bas pour le 

payement regulier de nos trouppes et des autres charges de l’état et qu’on a été obligé de recourir a des 

moiens extraordinaires et a des levées d’argent a gros frais et interts, nous ordonnons, autant que dans 

la presente courtrèsse il est impossible de decharger nos finances desd. Interets par le remboursement 

des capitaux des sommes levées et de se servir de tous les expediens praticables pour subvenir a la 

courtrèsse, de notre caisse sans faire de nouvelles levées d’argent, que dans des très pressans besoins 

et de notre ordre expres ou du gouverneur général. 

161. le plein produit des revenans bon des subsides a consentir par les provinces, devra être emploié 

au payement des trouppes des états majors des villes et places et autres charges militaires. 

162. defendons très expressement a ceux de nos finances, d’accorder aucunes pensions, dont nous 

nous reservons a nous seuls la concession : et nous leur enjoignons de veiller soigneusement a ce que 

diminué et retranché tout nouvel office, augmentation de gage, pension, don et quittances. Qui par 

inadvertence et importunité sub et obreption des requerans se sont faits induement ou se pourroient 

faire au quel cas ils n’y conneront pas d’execution, mais ils representeront au gouvernement les motifs 

de suspension avec leur avis pour y être ulterieurement disposé. 

163. de même si par inadvertence ou importunité des poursuivans nous avion fait ou faisions expedier 

quelques lettes patentes, parles quelles notre domaine seroit vendu ou aliené hereditairement avie ou 

autrement nous defendons et interdisons a ceux de nos finances de proceder a la verification desd. 

Patentes jusqu'à ce qu’ayant informé le gouvernement des raisons de leur delay et du prejudice, qui 

pourroit nous en revenir, autrement soit disposé. 

164. ceux desd. Finances ne feront aucuns dons et quittances des droits seigneuriaux quints, demy 

quints, herrewaides ou autres semblables droits qui nous sont dus, soit parvente de biens ou autrement, 

ne fut pour quelques causes très considerables au quel cas il leure sera seulement permis de l’accorder 

jusqu'à la somme de deux cent florins. 

165. ne feront aussy aucune quittance ou moderation d’amende de fol appel directement sans ordre 

expres du gouvernement le quel ordre sera aussy absolument necessaire pour toute quittance rabais, 

defalcation et autres selon qu’il est declaré cy dessous par les articles 188 et 190. 

166. permettons a ceux de nos finances de pouvoir farie quittances des fermes pour de petites parties 

apres l’expiration de l’année pourveu qu’elles n’excedent pa la somme de deux cent florins dont acte 
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aussy sera depeché et signé par le gouverneur général et par ceux du conseil, et regitré comme il est dit 

cy dessos, article 190. 

167. ils n’accorderont point des quittances pour deniers des finances procedans de legitimation, 

affranchissement d’aubaine, de morte main, ou deserve condition droits de meilleur cathol, laghans de 

mer , des schores d’espaves, de mauvais fiefs et autres que nous voulons être levés a notre profit 

comme aussy les anciens droits qui se payent en notre pays de flandres et alleurs ; et si l’on avoit 

accordé quelque don ou quittance, nous entendons qu’il soit nul et ne forte point d’effet. 

168. nous interdisons aussy toute alienation, vente et engagement de nos domaines, quoy qu’elles se 

trouveroient engagées a un prix nullement proportionné a leur valeur, mais nous enchargeons le 

conseil et particulierement le trésorier général des finances de faire faire une exacte recherche et 

examen des parties domaniales qui sont engagées a trop bas prix et d’en remttre une liste pertinente au 

gouverneur général avec leur avis sur les points suivans a scavoir s’il conviendra a notre service deles 

degager, vendre ou engager a plus haut prix, et cette liste nous sera envoiée afin que nous pouissions y 

prendre telle resolution que nous trouverons le plus a propos. 

169. nous reservons au gouverneur général la faculté de moderer ou quitter les amendes que les 

receveurs et officiers comptables auront encourues par le delay ou defaut, soit de presenter leurs 

comptes dans le tems deu et ordonné, soit d’en payer la redevance ou autrement enjoignant aux 

greffiers des chambres des comptes d’en tenir nôte exacte et d’en rendre compte en son tems notre 

intention etant qu’ils ne soient pas dechargés desd. Amendes que pour des bonnes raissons et bien 

justifies. 

170. comme d’un côté les petits droits censaux irredimibles qui font partie de nos domaines et finances 

embarassent les comptes des receveurs et audition d’iceux, et ne sont ensemble que d’un petit raport, 

que cependant les possesseurs des fonds sur les quels les cens sont deus, donneroient volontiers 35 à 

40 pour un si l’on leur accordoit la faculté de redimer et que d’autre côté les frais immenses des 

continuelles guerres passées dans nos Pays-Bas, ont empeché de faire le payement regulier des 

creanciers affectés sur nos domaines en sorte qu’ils sont très fort arrieres et que nous sommes informés 

qu’ils quitteront du moins la plus part tous les arrierages de leurs rentes, si on leur restituoit le capital 

nous voulons que le trésorier général et ceux de nos finances apres avoir pris les ecclaireissemens 

necessaires informêment le gouverneur général s’il conviendra ou nom a notre service depermettre la 

redemption desd. Petits droits censaux pour applequer les derniers qui en proviendront a la decharge 

de nos domaines et a la restitution des capitaux, qui y sont affectés de sort que leur d’avis étant vu et 

consideré par le gouverneur général il puisse nous en informer a fin que nous permission la dessus 

telle resolution que nous trouverons la plus convenable. 
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171. ordonnant et defendant très expressement que lesd. Derniers qui en proviendront ne soient 

emploiés ni civertés ailleurs ni a autre usage qu’au rachat des susd. Rentes affectées sur notre domaine 

et que de la recette et de l’employ soit repondu par notre receveur général. 

172. lesd. Des comptes seront obligez chaque année avant la saison de travailler, de faire faire par nos 

receveurs du departement et par les chatelains de nos chateaux et maisons royales, la visite, examen et 

estimation des repartions et ouvrages pour l’entretien des édifices qui en dependant pour couverture 

des moulins pour reparation des ponts et autres parties de nosd. Chateaux et maisons a l’intervention 

des maitrès macons charpentiers et autres expers a ce destinés laquelle estimation avec leur avis, ils 

remettrtont a l’approbation de ceux de nos finanes et si la depence excede les cincq cent florins ceux 

desd. Finances en informeront et attendront la dessus l’approbation du gouvernement ce qui sera aussy 

necessaire, lors qu’il s’agira de nouveaux ouvrages, interdisant tout autre usage observé jusqu'à 

present touchant lesd. Visites. 

173. nous defendons de plus très expressement de faire aucuns a y grandissemens embelissemens ou 

autres depenses sous pretexte de commodité ou d’amelioration a peine d’être raiés dans les comptes a 

rendre. 

174. il se trouve a l’égard de quelques parties de notre domaine tonlieux, moulin, terres, cens, peches, 

ou autres parties semblables qu’il nous soit plus profitable de les donner en ferme que de les laisser en 

recette et regie nous voulons que le conseil apres avoir eu l’avis des officiers des lieux et des gens de 

nos comptes informe le gouvernement selon qu’il trouvera être de notre plus grand service pour en 

recevoir les ordres. 

175. et au cas que le gouvernement ordonne la ferme, nous voulons qu’elle soit passée publiquement 

et que l’adjurication soit faite au plus offrant sous bonne et suffisante caution et sous agrement du 

gouverneur général en prennant grand soin, qu’on n’y commette aucun monopole surprise induction 

ou autres abus. 

176. ceux de nos finances, ordonneront de notre part aux gens de nos comptes receveurs generaux et 

autres officiers de nos domaines, apres que les conditions de la passée auront été approuvées par le 

conseil, de proceder a des fermes pareilles et sous l’approbation du gouverneur général pour les parties 

de leur ressort, faute de quoy ils seront responsables, chacun d’eux en leur propre et privé nom, du 

prejudice qui en resultera a nos domaines et a nos finances.  

177. les coupes extraordinaires et dereglées de nos bois et forets contre les regelmens devant être 

tenues pour alienation, nous entendons que lesd. Des finances, defendant toute couppe extraordinaire 

sans notre ordre et permission. 
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178. et comme nous sommes informés que dans la plus part de nos forets l’on a fait depuis quelques 

années plussieurs couppes  exatraordinaires qui les ont fort degradées, nous enchangeons le conseil et 

particulierement nôtre trésorier général de donner leurs soins et attentions pour remedier a ce mal et de 

chercher tous les moiens pour redresser ce derangement et faire valoir nos bois a notre plus grand 

profit. 

179.ils feront aussy le plus grand profit qu’il se pourra de nos bois tailles, chênes et autres bois 

croissans, en changeant et muant les tailles en plus bas et moindre ou plus haut cru d’année que par le 

passé s’ils le trouvent plus convenable. 

180. il ne se passera par les dits comptes ni se depechera en finances aucun ordonnance par forme de 

Gastos Secretos li ce n’est par notre ordre ou par celuy du gouveneur général pour un secret très 

important dont la revelation serait dangereuse a notre service sans passer sous pretexte de gastos 

secretos aucune autre depense et encor moins aucuns dons, recompenses ou vaccations, a peine de 

nullité et de privation d’office a charge des contrevenans. 

181. les vaccations des ambassades, commission et grands voiages des ministrès qui se feront par 

ordre du gouvernement, seront reglées par le gouverneur général sur consulte du conseil des finances. 

182. les dons, gages, ou pensions pour un long terme, ne l’accorderont que le moins qu’il sera possible 

et pour des raisons pressantes que le conseil devra preallablement representer au gouvernement pour y 

être disposé. 

183. et en cas qu’il arrive que nos vassaux et autres nos sujets en nos Pays-Bas presenteroient des 

requettes afin que leurs mauvais fiefs, qui ne peuvent succeder que de père en fils en ligne directe, 

soient declarés  fiefs bons, et perpetuels, nous declarons et statuons que nul quel qu’il soit puisse ou 

ourra acquerir valablement le changement desd. Fiefs mais seront toutes pareilles interpretations nulles 

et sans effet. 

184. et afin que cela soit exactement observé nous voulons et ordonnons que de cet article soit fait 

extrait et remis aux gouverneurs lieutenans et hommes des fiefs a qui il appartiendra avec mandement 

pour l’exacte observation sans permettre qu’il y soit contrevenu, i que lesd. Mauvais fiefs soient 

chargés des rentes par les possesseurs. 

185. nous defendons d’admettre aucunes fondations ou erections nouvelles des cloitrès, églises, 

chapelles, maisons, ou communautés des pauvres et d’accorder aucun amortissement sans notre 

consentement, notre volonté étant que l’édit de l’empereur Charles Quint notre glorieux predecesseur 

et autres faits a l’égard des gens d’église, et mains mortes, soient exactement observés sans nulle 

contravention et de plus que mesures soient prises pour faire redresser les contraventions et abus 

commis soit a la poursuitte de nos fiscaux, soit autrement. 
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186. nous ordonnons que l’on entretienne artillerie et que sur les informations et états qui en seront 

donnés par les officiers de l’artillerie on la fasse reparer et assembler et que l’on en dresse un 

inventaire a notre plus grand bien et profit. 

187. nous renouvellons la defence faite par feu notre cher et très honnoré oncle et seigneur le roy 

Charles 2me de glorieuse mémoire de ce que nul ministre puisse jouir de double gage et defendons a 

ceux de nos comptes d’en passer le payement dans le compte de nos receveurs a peine d’en repondre 

en leur propre et privé nom, ordonnnant a nos fiscaux de veiller particulierement sur l’execution de cet 

article. 
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